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69. பலபொசெம்,
70. பபொங்கைர்,
71. பபொதிரி, யதங் கைமழ் பபொதிரி,   
72. பபொரம்,
73. பபொகல,
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74. பிடைவம்,
75. பிண்டி, பல் பூம் பிண்டி,          
76. பித்திகைம்,
77. பீரம்,
78. புழகு, அரக்கு விரித்தன்னை பரு ஏர்அம் 

புழகுடைன்,          
79. புன்கனை, கைடி இரும் புன்கனை,           
80. பூகள, குரீஇப் பூகள,
81. யபபொங்கைம்,
82. மணிச்சிககை,     
83. மரபொஅம்,
84. மருதம்,
85. மபொ, கைடி கைமழ் கைலி மபொ,             
86. மல்கல, கைல் இவர் மல்கல,      
87. சமமௌவல்,
88. வகுளம்,
89. வஞ்சி,
90. வடைவனைம்,
91. வகழ, சகைபொங்கு மதிர் நறு வகழ,               
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92. வளளி,
93. வபொககை,
94. வபொகழ,
95. வபொனி,
96. சவட்சி,   
97. யவங்ககையும்,
98. யவரல்,
99. யவரி, சசெங் சகைபொட யவரி,

சசெங்ககைப் சபபொதுவன் பற்றி
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சபபொதுக் குறிப்பு

குறிஞ்சி

மகலயும் மகலசெபொர்ந்த நிலமம் குறிஞ்சி நிலம்
குளிர்கைபொலமம், யபொமப்சபபொழுதும் குறிஞ்சி
நிலத்துக்கு உரியனை என்று சதபொல்கைபொப்பியம்
மதலபொனை இலக்கைண நூல்கைள கூறுகன்றனை

கைபொதலர் புணர்ச்சி பற்றிக் கூறுவது குறிஞ்சித்
திகணக்கு உரிய சபபொருள என்றும் இலக்கைணம்

கூறுகறது

குறிஞ்சி நிலத்தின் சதய்வம் மருகைன். இவகனைச்
யசெயயபொன் என்று சதபொல்கைபொப்பியம்

குறிப்பிடகறது
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இந்த நூலில் கைபொதலர் வபொழ்ந்த மகலநிலத்தில்
பூத்திருந்த 96 வககையபொனை பூக்கைள

கூறப்பட்டளளனை. தகலவி தன் யதபொழமபொருடைன்
கூடி அவற்கற மகழ சபபொழந்து கைழுவிய

பபொகறமீது குவித்து விகளயபொடியதபொகைப் பபொடைல்
சதரிவிக்கறது. 

அந்தப் பூக்கைள படைத்துடைன் இந்த நூலில்
கைபொட்டைப்பட்டளளனை
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சிறப்புக் குறிப்பு

இந்தக் குறிஞ்சிப் பபொட்ட
கைபிலர் ஆரிய அரசென் பிரகைத்தகனைத் தமிழ்

(தமிழ்ப்பண்பு) அறிவித்தற்குப் பபொடியது – என்று
கூறப்படகறது

கைபொதலர் தபொயம கூடிப் பின் மணந்துசகைபொளளும்
தமிழ்சநறிகய ஆரிய அரசென் பிரகைத்தன்

உணரபொமல் ஏயதபொ யபசினைபொன். 

அவனுக்குத் தமிழ்சநறி இத்தககையது என்று
கைபொட்டவதற்கைபொகைக் கைபிலர் இந்தக்
குறிஞ்சிப்பபொட்கடைப் பபொடினைபொர். 

பண்பு சகைடைபொமல் நிகைழ்ந்த தற்சசெயல் இயல்புப்
புணர்ச்சிகய இப்பபொடைலில் கைபொணலபொம்.
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குறிஞ்சிநிலத் சதய்வம் மருகைன். அவனுக்கு
விழபொஎடக்கும் கைபொட்சியுடைன் நூல்

சதபொடைங்குகறது.

யதபொழயின் தபொய் தகலவிக்குச் சசெவிலித்தபொய். 

சபற்ற தபொய் நற்றபொய். 
நற்றபொகயயும், சசெவிலித்தபொகயயும் தபொய் எனைக்
கைருதி (அன்கனை) என்று விளித்தல் தமிழ்மரபு.

யதபொழ அன்கனைகய ‘அன்னைபொய்’ எனை விளித்துத்
தகலவியின் நிகலகயச் சசெபொல்வதபொகை

அகமந்துளளது இந்தப் பபொடைல்.
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பபொடைலும் விளக்கைமம்

பபொட்ட
இது யபபொன்ற 

பின்னைணி வண்ணத்தில் 
பதிவபொக்கைப்பட்டளளது

விளக்கைம் 
இயத கைருநிற எழுத்தில் 
பதிவபொக்கைப்பட்டளளது
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பபொட்ட
மதலிலும்
விளக்கைம் 
பின்னைரும் 

கவக்கைப்பட்டளளது
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1  யதபொழ, தபொயிடைம் சசெபொல்கறபொள. தன் யதபொழ 
தகலவியின் யநபொய்க்குக் கைபொரணம் 
என்னைசவன்று ஊசரல்லபொம் யகைட்டைறிந்தும், 
மருகு-விழபொ நடைத்தியும் தீரவில்கலயய 
என்று வருந்திக்சகைபொண்டிருக்கறபொய். 

'அன்னைபொய், வபொழ! யவண்ட, அன்கனை! ஒள நுதல்,
ஒலி சமன் கூந்தல், என் யதபொழ யமனி              
விறல் இகழ சநகழ்த்த வீவு அருங் கைட யநபொய்     
அகைலுள ஆங்கைண் அறியுநர் வினைபொயும்,            
பரவியும், சதபொழுதும், விரவு மலர் தூயும்,      5
யவறு பல் உருவின் கைடைவுள யபணி,    
நகறயும் விகரயும் ஓச்சியும், அலவுற்று,  
எய்யபொ கமயகல நீயும் வருந்துதி    

யதபொழ, தபொயிடைம் சசெபொல்கறபொள.
அன்கனையய! வபொழ. நபொன் யவண்டகயறன். 
யகைட்டைருள அன்கனையய.
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என் யதபொழயபொகய தகலவி ஒளிதிகைழ் மகைம் 
சகைபொண்டைவள.
தகழத்த கூந்தகல உகடையவள.
அவளது யமனியில் இருந்ததபொல் சபருகம 
சபற்றிருந்த அணிகைலன்கைள இப்யபபொது அவகள 
சநகழச் சசெய்து சகைபொண்டிருக்கன்றனை.
இது செபொகைடிக்கைபொமல் செபொகைடித்துக் சகைபொண்டிருக்கும் 
சகைபொடிய யநபொய்.
பருவப் சபண்கணத் தகலவிரி யகைபொலத்துடைன்
பூசெபொரி யவலன் ஆட்டிகவப்பது சவறியபொட்டைம்
இதற்கு என்னை கைபொரணம் என்று சதருவில் 
உளளவர்கைகள சயல்லபொம் யகைட்கறபொய்.
அவர்கைளுக்சகைல்லபொம் என்னை சதரியும்?
பல்யவறு உருவங்கைளில் கைபொட்சி தரும் மருகைக் 
கைடைவுளதபொன் கைபொரணம் என்று சதருவில் 
உளளவர்கைள சசெபொல்லக் யகைட்ட மருகைகனைத் 
தணிவிக்கை அவனுக்கு விழபொ எடக்கன்றபொய்.
இனிக்கும் சபபொருளகைளும், மணக்கும் 
சபபொருளகைளும் பகடைக்கன்றபொய்
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யவலகனைக் சகைபொண்ட இவகள ஓச்சுக்கன்றபொய். 
(அடிக்கைச் சசெய்கறபொய்)
அதனைபொல் இவள துன்புறுகறபொள.
நீயும் துன்புறுகறபொய்.
இவளது துன்பத்கதத் தபொங்கை மடியபொமல் நீ 
பித்யதறி மயங்குகறபொய்.
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2 யபொருக்கும் சசெபொல்லக்கூடைபொது என்று 
மகறத்துகவத்திருந்த சசெய்திகய என்னிடைம் 
மட்டம் என் யதபொழயபொகய தகலவி 
சசெபொன்னைபொள 

நல் கைவின் சதபொகலயவும், நறுந் யதபொள 
சநகழவும்,            
புள பிறர் அறியவும், புலம்பு வந்து 
அகலப்பவும்,    10
உள கைரந்து உகறயும் உய்யபொ அரும் படைர்       
சசெப்பல் வன்கமயின் சசெறித்து, யபொன் கைடைவலின்,

29



யபொருக்கும் சசெபொல்லக்கூடைபொது என்று 
மகறத்துகவத்திருந்த சசெய்திகய என்னிடைம் 
மட்டம் என் யதபொழ தகலவி சசெபொன்னைபொள
இவளது நல்லழகு சதபொகலந்துயபபொய் விட்டைது.
இனிக்கும் யதபொளகைள இகளத்து விட்டைனை.
’புள’என்பது பிறர் அறிந்து சகைபொளளக்கூடிய 
குறிப்புகைள.
இவளது நிகலகயப் பிறர் உணர்ந்து 
சகைபொண்டைனைர்.
அன்றியும் தனிகம இவகள வருத்துகறது.
அதனைபொல் இவளுக்கு உட்சுரம்.
இந்த உட்கைபொய்ச்செயலபொட இவள உயிர் 
வபொழ்கறபொள.
இவளுக்கு உய்தி தரபொத சபருந்துன்பம் இது.
இவளபொல் அதகனை சவளிப்படத்த 
மடியவில்கல.
நபொன் அவகள வற்புறுத்திக் யகைட்யடைன்.
அவள என்னிடைம் சசெபொன்னைபொள தகலவி 
யதபொழயிடைம் சசெபொன்னைபொள.
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3 அணிமணிகைள யபபொனைபொல் திரும்பவும் 
சபற்றுக்சகைபொளளலபொம். செபொல்பு குன்றினைபொல் 
திரும்பப் சபற இயலபொது எனை அறிஞர் 
கூறுவர் 

"மத்தினும் மணியினும் சபபொன்னினும், அத் 
துகண,       
யநர்வரும் குகரய கைலம் சகைடின், புணரும்,   
செபொல்பும் வியப்பும் இயல்பும் குன்றின்,               15
மபொசு அறக் கைழீஇ வயங்கு புகைழ் நிறுத்தல்,      
ஆசு அறு கைபொட்சி ஐயர்க்கும், அந் நிகல,            
எளிய என்னைபொர், சதபொல் மருங்கு அறிஞர்:   

யபபொனை செபொல்பு பூத்து வருமபொ?
தகலவி சசெபொல்கறபொள

மத்து, மணி, சபபொன் யபபொன்றவற்றபொலபொனை 
அணிகைலன்கைகள இழக்கைலபொம்.
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யதடி ஈட்டினைபொல் அகவ மீண்டம் வந்து 
யசெர்ந்துவிடம்.
செபொன்றபொண்கம ஒழுக்கைம், பிறர் வியக்கைத்தக்கை 
சபருகம, நல்லியல்பு ஆகயகவ, 
குன்றிப்யபபொனைபொல் அவற்கற மீண்டம் தூக்கப் 
புகைழ்நிகலயில் நிறுத்துதல் யபொரபொலும் மடியபொது
குற்றமற்ற சமய்யறிவுகடைய ஐயர்க்கும் அது 
எளிதன்று என்று சதபொன்சனைறி உணர்ந்த 
அறிஞர்கைள கூறுகன்றனைர்.
அதனைபொல் …
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4 தகலவிக்கு மன்றல் நடைந்துவிட்டைது. இது 
நபொனும் அவளும் ஆரபொய்ந்து யமற்சகைபொண்டை 
மடிபு. இது தபொயபொகய உனைக்கும் சதரிந்தபொல் 
பழ ஒன்றும் இல்கல. 

மபொதரும் மடைனும் ஓரபொங்குத் தணப்ப,
சநடந் யதர் எந்கத அருங் கைடி நீவி,        20
இருயவம் ஆய்ந்த மன்றல் இது எனை,  
நபொம் அறிவுறபொலின் பழயும் உண்யடைபொ?

தகலவிக்கு மன்றல் நடைந்துவிட்டைது.
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இது நபொனும் அவளும் ஆரபொய்ந்து யமற்சகைபொண்டை 
மடிபு.
இது தபொயபொகய உனைக்கும் சதரிந்தபொல் பழ 
ஒன்றும் இல்கல

தகலவி சசெபொல்கறபொள
ஆகசெயும், அறியபொகமயும் என்னிடைம் ஓரபொங்கு 
கைபொட்டி விகளயபொடிக் சகைபொண்டிருக்கன்றனை.
என் தந்கத யதர்ப்பகடைத் தகலவன்.
அவனைது கைட்டக் கைபொவகல மீறி என்னைவனும், 
நபொனுமபொகை மயங்கய நிகலயில் எங்கைளுக்குள 
நிகைழ்ந்த உடைலுறவு இதுதபொன்.
இகதத் தபொய்மபொரிடைம் சசெபொல்லிவிட்டைபொல் பழயும் 
உண்யடைபொ – என்று தகலவி தன் யதபொழயிடைம் 
சசெபொன்னைபொள. அவள சசெபொன்னைபொள என்று 
இப்யபபொது யதபொழ தபொயரிடைம் கூறுகறபொள.
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பபொடைலில் வரும் ‘ஓரபொங்கு தணப்ப’ என்பதன் 
விளக்கைக் கைண்யணபொட்டைம்
’ஓரபொங்கு’என்பது செங்கைகைபொல விகளயபொட்டகைளில் 
ஒன்று.
தகரயில் கைட்டைம் யபபொடவர்.
ஐந்து யபர் விகளயபொடம் ஆட்டைம் இந்த ஓரபொங்கு.
நபொன்கு மூகலகைளிலும் நபொன்கு யபர்.
ஏயதபொ ஒரு உத்திகயக் ககையபொண்ட பட்டைவர் 
ஒருவகரக் கைண்டைறிவர்.
பட்டைவர் கைட்டைத்திற்கு நடவில் வந்துவிடவபொர்.
கைபொலியபொகை உளள மூகலக்குப் பிறர் ஓடவர்.
இரண்ட யபர் ஒயர மூகலயில் நிற்கைக்கூடைபொது.
அடத்த மூகலகய அகடைவதற்கு மன் பட்டைவர் 
ஓடபவகரத் சதபொடையவண்டம்.
சதபொடைப்பட்டைவர் பட்டைவர் ஆக ஆட்டைம் 
சதபொடைரும்.
கைபொலியபொகை உளள இடைத்கத நிரப்புவயத ஓரபொங்கு 
ஆட்டைம்.
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சபண்கமத்தன்கமயும் அறியபொகமயும் 
ஓருமகைமபொகை நின்று எங்கைளிடைமிருந்து 
விலகவிட்டைனை. அதனைபொல் சவளியிடைத்துக்கு 
நபொங்கைள சசென்யறபொம். மன்றலபொகய உடைலுறவு 
நிகைழ்ந்துவிட்டைது.
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5 இந்த மன்றல்-மணம் மகறப்படி 
நடைக்கைவில்கலயய என்று இவள 
யதம்பிக்சகைபொண்டிருக்கறபொள 

இரண்டம் தமிழ் சநறி

ஆற்றின் வபொரபொர் ஆயினும், ஆற்ற         
ஏகனை உலகைத்தும் இகயவதபொல், நமக்கு" எனை        
மபொன் அமர் யநபொக்கைம் கைலங்க, ககையற்று,        25
ஆனைபொச் சிறுகமயள இவளும் யதம்பும்     
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இந்த மன்றல்-மணம் மகறப்படி 
நடைக்கைவில்கலயய
என்று இவள யதம்பிக்சகைபொண்டிருக்கறபொள
இது அறவழயில் வரபொத அறசநறி

ஊர் அறிய நடைக்கும் திருமணம் அறமணம்.
இங்கு நடைந்தது மகறமணம்.

இந்தப் புறவுலகைத்துக்கு இது 
சபபொருந்தபொவிட்டைபொலும் அந்த அகைவுலகைத்துக்கு 
சபபொருந்தும்.
வபொயனைபொர் வபொழ்த்துவர்.

யதபொழ சதபொடைர்கறபொள.
இப்படி அவள (தகலவி) சசெபொல்லும்யபபொது மபொன்
விரும்பும் அவளது மயக்கைப் பபொர்கவ கைலங்க 
விட்டைது. யவறு வழ சதரியபொமல் ககைகயப் 
பிகணந்துசகைபொண்டைபொள.
தபொங்கை மடியபொத துன்பத்யதபொட யதம்பித் யதம்பிச் 
சசெபொன்னைபொள.
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6 இருசபரு யவந்தர்க்ககடையய யபபொர் 
நிகைழும்யபபொது இகடைநிற்கும் செபொன்யறபொர் 
யபபொல நபொனும் கைலங்கக்சகைபொண்டிருக்கயறன் 

இரு சபரு யவந்தர்கைளுக்கு இகடையய யபபொர்

இகைல் மீக் கைடைவும் இரு சபரு யவந்தர்  
விகனையிகடை நின்ற செபொன்யறபொர் யபபொல,            
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இரு யபர் அச்செயமபொட யபொனும் ஆற்றசலன்;  

இருசபரு யவந்தர்க்ககடையய யபபொர் 
நிகைழும்யபபொது
இகடைநிற்கும் செபொன்யறபொர் யபபொல
நபொனும் கைலங்கக்சகைபொண்டிருக்கயறன்

யதபொழயின் நிகல
இரு சபரு யவந்தர்கைள தங்கைளுக்குள இருந்த 
கைருத்து மபொறுபபொட்டினைபொல் யபபொரிட்டக் 
சகைபொண்டிருக்கறபொர்கைள.
அவர்கைகள ஒன்று யசெர்க்கை நிகனைத்த செபொன்யறபொர் 
யபபொர்க்கைளத்துக்குச் சசென்று அவர்கைளுக்கு 
அறிவுகர கூறும்யபபொது எத்தககைய அச்செத்துடைன் 
இருப்பபொயரபொ அத்தககைய அச்செத்துடைன் 
இருந்துசகைபொண்ட என் உளளம் தபொங்கக்சகைபொளள 
மடியபொத உண்கமகய உங்கைளிடைம் (தபொயரிடைம்) 
சசெபொல்கயறன். – என்கறபொள யதபொழ.
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7 குடி, குலம் யபபொன்றவற்கறப் பபொர்க்கைபொமல் 
நிகைழ்த இந்த மன்றல்-மணம் பற்றிச் 
சசெபொல்கயறன். சினைம் சகைபொளளபொமல் 
யகைட்பபொயபொகை 

சகைபொடப்பின் நன்கு உகடைகமயும், குடி நிரல் 
உகடைகமயும்,        30
வண்ணமம், துகணயும், சபபொரீஇ எண்ணபொது,      
எமியயம் துணிந்த ஏமம் செபொல் அரு விகனை   
நிகைழ்ந்த வண்ணம் நீ நனி உணரச்         
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சசெப்பல் ஆன்றிசின்; சினைவபொதீயமபொ!     

குடம்பத்கத ஒத்திட்டப் பபொர்க்கைபொத கூடைல் மணம்

உயர்ந்த பண்பு,
ஒத்த குடிப்பிறப்பு,
ஒத்த சசெல்வவளம்,
ஒத்த குலப்பிறப்பு,
உதவும் துகணப்பபொங்கு
மதலபொனைவற்கற சயல்லபொம் சபபொருத்திப் பபொர்த்து
மணமக்கைகளக் கூட்டவிப்பது அக்கைபொல 
வழக்கைம்.

இவற்றில் எகதயும் எண்ணிப் பபொர்க்கைபொமல் 
நபொங்கைளபொகையவ துணிந்து எங்கைளுகடைய 
பபொதுகைபொப்புக்கைபொகை மகறவில் மணம் சசெய்து 
சகைபொண்யடைபொம்.
அந்த மணம் எப்படி நிகைழ்ந்தது என்பகத நீ 
நன்றபொகை உணருமபொறு சசெபொல்கயறன்.
தபொயய! சபபொறுத்தருளகை.
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எங்கைள யமல் சினைம் சகைபொளளபொமல் யகைட்டைருளகை.
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8 திகனைப்புனைம் கைபொத்து மபொகலயில் திரும்புகை 
எனை நீ அனுப்பிகவத்தபொய் 
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திகனைக்கைதிர் யபொகனையின் துதிக்ககை யபபொல
வகளந்திருக்கும்

"சநல் சகைபொள சநட சவதிர்க்கு அணந்த யபொகனை,  
35
மத்து ஆர் மருப்பின் இறங்குககை கைடப்ப,      
துய்த் தகல வபொங்கய புனிறு தீர் சபருங் குரல்      
நல் யகைபொள சிறு திகனைப் பட புள ஓப்பி,              
எல் படை வருதியர்" எனை, நீ விடத்தலின்,   

திகனைப்பட புள ஓப்பல்

யபொகனை விகளந்த மூங்கல் சநல்கலக் கைசெக்கத் 
தின்னும்.
அதன் மத்துப் யபபொன்ற சகைபொம்புகைளுக்குக் கீயழ 
அதன் ககை சதபொங்கும்.
அந்தக் ககைகயப் யபபொல திகனை விகளந்திருந்தது.

உவகம நலம்
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விகளந்திருக்கும் திகனைக்கைதிர் யபொகனையின் 
ககையபபொல் வகளந்திருக்கும்.
விகளந்த கைதிருக்கு யமல் இரண்ட 
திகனையிகலத் யதபொககைகைள நிமிர்ந்திருப்பது 
யபொகனையின் தந்தங்கைள யபபொல் இருக்கும்.
துதிக்ககையிலுளள மடிப்புவகளவுகைள யபபொல 
திகனைக்கைதிர் திட்டத் திட்டைபொகைக் கைபொணப்படம்.

திகனைக்கைதிர்கைகள உண்ண வரும் பறகவகைகள 
ஓட்டிக் சகைபொண்டிருந்துவிட்டப் பகைல்சபபொழுது 
கைழந்த பின் வீட திரும்புகை – என்று சசெபொல்லி 
எங்கைகள நீ அனுப்பி கவத்தபொய்.
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9 நீ சசெபொன்னைபடி, தழல், தட்கடை, குளிர் 
கைருவிகைளில் இகசெ எழுப்பிக்சகைபொண்ட 
திகனைப்புனைம் கைபொத்துக்சகைபொண்டிருக்கும் 
யவகளயில், 

கைலி சகைழு மரமிகசெச் யசெயணபொன் இகழத்த   40
புலி அஞ்சு இதணம் ஏறி, அவண,           
செபொரல் சூரல் தககை சபற வலந்த,               
தழலும் தட்கடையும் குளிரும், பிறவும்,            
களி கைடி மரபினை, ஊழ் ஊழ் வபொங்க,      
உரவுக் கைதிர் சதறூஉம் உருப்பு அவிர் அமயத்து    
45

தழல், தட்கடை, குளிர்
கைருவி இகசெயபொல்
களிகய ஓட்டைல்
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சசெழுகமயபொனை மரத்துண்டகைகளக் சகைபொண்ட 
பரணிப்பந்தல் யபபொடபவன் திகனைவயலில் 
பரணிப்பந்தல் அகமத்திருந்தபொன்.
மரயமறும் புலிகூடை அதில் ஏற அஞ்சும் 
தககைகமயது அந்தப் பரணிப்பந்தல்.
அதன்யமல் ஏறி இருந்துசகைபொண்ட நபொங்கைள 
களிகைகள ஓட்டிக் சகைபொண்டிருந்யதபொம்.
தழல், தட்கடை, குளிர் யபபொன்ற இகசெக் 
கைருவிகைகளத் தட்டி ஒலி எழுப்பி ஓட்டிக் 
சகைபொண்டிருந்யதபொம்.
அந்த யநரத்தில்…
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குளிர்
சிறுவர் தபொயம சசெய்துசகைபொண்ட சுழற்றி
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ஒலிசயழுப்பி விகளயபொடம் கைருவி

திகனைப்புனைம் கைபொக்கும் மகைளிர் பயன்படத்தியது
இது யபபொன்ற வலிகமயபொனை இகசெக்கைருவி
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10 சபருமகழ சபபொழந்தது 

விசும்பு ஆட பறகவ வீழ் பதிப் படைர,   
நிகற இரும் சபமௌவம் குகறபடை மகைந்து 
சகைபொண்ட,             
அகைல் இரு வபொனைத்து வீசு வளி கைலபொவலின், 
மரசு அதிர்ந்தன்னை இன் குரல் ஏற்சறபொட,      
நிகர சசெலல் நிவப்பின் சகைபொண்மூ மயங்க,   50
இன் இகசெ மரசின், சுடைர்ப் பூண், யசெஎய்            
ஒன்னைபொர்க்கு ஏந்திய இலங்கு இகல எஃகன்,        
மின் மயங்கு கைருவிய கைல்மிகசெப் சபபொழந்சதனை,

மருகைனின் யவல்யபபொல்மின்னைல். கைபொற்றுமகழ

அளள அளளக் குகறயபொத கைடைலிலிருந்து 
யமகைமபொனைது நீகர மகைந்துசகைபொண்ட கைபொற்றபொல் 
உந்தப்பட்ட வபொனில் மிதந்து 
அல்லபொடிக்சகைபொண்டிருந்தது.
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வீசிய சபருங்கைபொற்றில் தளளபொடிய பறகவகைள தம்
இருப்பிடைங்கைளுக்குச் சசென்றுசகைபொண்டிருந்தனை.
மரசு அதிர்வது யபபொல் யமகைங்கைள இனிகமயபொகை 
மழங்கனை.
ஏரபொளமபொகைச் சசென்ற யமகைங்கைள ஒன்யறபொசடைபொன்று
தழுவிக்சகைபொளளும்யபபொது, மரசு மழக்கைத்துடைன் 
சசெல்லும் மருகைனின் யவல் மின்னுவது யபபொல 
மின்னைல்கைள யதபொன்றினை.
அகவ மகலயமல் மகழயபொகைப் சபபொழந்தனை.
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11 அருவியில் தண்ணீர் சகைபொட்டியது. நபொங்கைள 
நீரபொடியனைபொம் 

அண்ணல் சநடங் யகைபொட்ட இழதரு சதள நீர்,       
அவிர் துகல் புகரயும், அவ் சவள அருவி,     55
தவிர்வு இல் யவட்ககையயம் தண்டைபொது ஆடி,
பளிங்கு சசெபொரிவு அன்னை பபொய் சுகனை குகடைவுழ,  

அருவியபொடைலும்,
சுகனை குகடைதலும்

மகழநீர் உச்சிமகலயிலிருந்து இறங்கக் 
சகைபொண்டிருந்தது.
அருவியில் அது இறங்கும்யபபொது விரிந்தபொடம் 
சவளகளத்துணி யபபொல் கைபொணப்பட்டைது.
அந்த அருவியில் நீங்கைபொத ஆகசெயயபொட 
கைட்டப்பபொடின்றி நீரபொடிக்சகைபொண்டிருந்யதபொம்.
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பளிங்கு யபபொன்ற அந்தச் சுகனையில் மூழ்கு-நீச்செல்
யபபொட்டக் சகைபொண்டிருந்யதபொம்

55



12 பபொயம் பபொடிக்சகைபொண்ட கூந்தகல 
உலர்த்தியனைபொம் 

நளி பட சிலம்பில், பபொய் அம்பு ஆடி, 
சபபொன் எறி மணியின் சிறு புறம் தபொழ்ந்த எம்         
பின் இருங் கூந்தல் பிழவனைம் துவரி,                60
உளளகைம் சிவந்த கைண்யணம், வள இதழ்    

கூந்தகல உலர்த்திக்சகைபொண்டிருந்யதபொம்

சகைபொட்டம் அருவியில் ஆடியனைபொம்.
குட்டைச் சுகனைகயக் குகடைந்து 
விகளயபொடியனைபொம்.
குளிர்ந்த மகலயில் பபொயும் நீரிலும் 
அங்குமிங்கும் பபொய்ந்யதபொடியனைபொம்.
ஈரம் யகைபொத்துக்சகைபொண்ட பின்னிக்கடைந்த 
எங்கைளது கூந்தலில் நீர்த்திவகலகைள 
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சசெபொட்டிக்சகைபொண்டிருந்தனை. அகவ 
சபபொன்னிகழயில் பதிக்கைப்பட்டளள 
மணியபபொல் எங்கைளது கூந்தலிலிருந்து 
யதபொளபக்கைமபொகை விழுந்துசகைபொண்டிருந்தனை.
அவற்கறப் பிழந்து நபொங்கைள உலர்த்திக் 
சகைபொண்டிருந்யதபொம்.
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13 அங்யகை பூக்கைள (99) பூத்துக்கடைந்தனை 

மகைளிர் குவித்து
விகளயபொடிய மலர்கைள

பபொடைல்

13

ஒண் சசெங் கைபொந்தள, ஆம்பல், அனிச்செம்,          
தண் கையக் குவகள, குறிஞ்சி, சவட்சி,               
சசெங் சகைபொடயவரி, யதமபொ, மணிச்சிககை,            
உரிது நபொறு அவிழ் சதபொத்து உந்தூழ், கூவிளம்,       
65
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எரி புகர எறுழம், சுளளி, கூவிரம்,         
வடைவனைம், வபொககை, வபொன் பூங் குடைசெம்,              
எருகவ, சசெருவிகள, மணிப் பூங் கைருவிகள,        
பயினி, வபொனி, பல் இணர்க் குரவம்,     
பசும்பிடி, வகுளம், பல் இணர்க் கைபொயபொ,                70
விரி மலர் ஆவிகர, யவரல், சூரல்,       
குரீஇப் பூகள, குறுநறுங் கைண்ணி,        
குருககல, மருதம், விரி பூங் யகைபொங்கைம்,         
யபபொங்கைம், திலகைம், யதங் கைமழ் பபொதிரி,              
சசெருந்தி, அதிரல், சபருந் தண் செண்பகைம்,         75
கைரந்கத, குளவி, கைடி கைமழ் கைலி மபொ,      
தில்கல, பபொகல, கைல் இவர் மல்கல,              
குல்கல, பிடைவம், சிறுமபொயரபொடைம்,        
வபொகழ, வளளி, நீள நறு சநய்தல்,         
தபொகழ, தளவம், மள தபொள தபொமகர,   80
ஞபொழல், சமமௌவல், நறுந் தண் சகைபொகுடி,           
யசெடைல், சசெம்மல், சிறுசசெங்குரலி,         
யகைபொடைல், ககைகத, சகைபொங்கு மதிர் நறு வகழ,         
கைபொஞ்சி, மணிக் குகலக் கைள கைமழ் சநய்தல், 
பபொங்கைர், மரபொஅம், பல் பூந் தணக்கைம்,     85
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ஈங்ககை, இலவம், தூங்கு இணர்க் சகைபொன்கற,         
அடம்பு, அமர் ஆத்தி, சநடங் சகைபொடி அவகர,       
பகைன்கற, பலபொசெம், பல் பூம் பிண்டி,     
வஞ்சி, பித்திகைம், சிந்துவபொரம்,  
தும்கப, துழபொஅய், சுடைர்ப் பூந் யதபொன்றி,              90
நந்தி, நறவம், நறும் புன்னைபொகைம்,              
பபொரம், பீரம், கபங் குருக்கைத்தி,  
ஆரம், கைபொழ்கவ, கைடி இரும் புன்கனை,   
நரந்தம், நபொகைம், நளளிருள நபொறி,              
மபொ இருங் குருந்தும், யவங்ககையும், பிறவும்,       
95
அரக்கு விரித்தன்னை பரு ஏர்அம் புழகுடைன்,    
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பூப்பறி விகளயபொட்ட

பூக்கைகளப் பறித்துவந்து குவித்து 
விகளயபொடவது செங்கைகைபொல விகளயபொட்டகைளில் 
ஒன்று.
குவித்த பூக்கைகளத் தகலயில் சூடி ஒப்பகனை 
சசெய்து சகைபொளளுதல், மபொகலயபொகைக் கைட்டி 
அணிந்து சகைபொளளுதல், தகழயயபொட கூடிய 
பூக்கைகளக் சகைபொண்ட தகழயபொகடை சசெய்து 
உடத்திக் சகைபொளளுதல் மதலபொனைகவயும் பூ 
விகளயபொட்டில் அடைங்கும்.
தகழயபொகடை என்பது உடத்திக் சகைபொண்டிருக்கும் 
நூலபொகடையின் யமல் ஒப்பகனைக்கைபொகை அணிந்து 
சகைபொளளும் அணியபொகடை.

மகழ சபய்து கைழுவிய பபொகறயின்யமல் 
அவர்கைள குவித்த பூக்கைள இங்கு அகைரவரிகசெயில் 
அடக்கத் தரப்படகன்றனை.
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பூக்கைளின் எண்ணிக்ககை இங்கு 99 என்று 
எண்ணிட்டக் கைபொட்டைப்பட்டளளது. 
நுண்ணறிவபொளர்கைளின் எண்ணிக்ககை கூடைலபொம் 
அல்லது குகறயலபொம்.

பபொடைலில் கைபொணப்படம் அடக்கு-மகற 
பின்வருமபொறு உளளது.

இதில் பூவிகனை விளக்கும் அகடைசமபொழ 
வலப்புறம் தரப்பட்டகறது.

அடத்து அகைர-வரிகசெ அடக்கும் உளளது.
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பபொடைலில் கூறப்பட்டளள
வரிகசெயில் பூக்கைள

கைபொந்தள, வள இதழ் ஒண் சசெங் கைபொந்தள,
ஆம்பல்,
அனிச்செம்,            
குவகள, தண் கையக் குவகள,
குறிஞ்சி,
சவட்சி,   
யவரி, சசெங் சகைபொட யவரி,
யதமபொ,
மணிச்சிககை,     
உந்தூழ், உரிது நபொறு அவிழ் சதபொத்து உந்தூழ்,
கூவிளம்,
எறுழம், எரி புகர எறுழம்,
சுளளி,
கூவிரம்,
வடைவனைம்,
வபொககை,
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குடைசெம், வபொன் பூங் குடைசெம், 
எருகவ,
சசெருவிகள,
கைருவிகள, மணிப் பூங் கைருவிகள,            
பயினி,
வபொனி,
குரவம், பல் இணர்க் குரவம்,            
பசும்பிடி,
வகுளம்,
கைபொயபொ, பல் இணர்க் கைபொயபொ,     
ஆவிகர, விரி மலர் ஆவிகர,
யவரல்,
சூரல்,        
பூகள, குரீஇப் பூகள,
கைண்ணி, குறுநறுங் கைண்ணி,             
குருககல,
மருதம்,
யகைபொங்கைம், விரி பூங் யகைபொங்கைம்,       
யபபொங்கைம்,
திலகைம்,
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பபொதிரி, யதங் கைமழ் பபொதிரி,   
சசெருந்தி,
அதிரல்,
செண்பகைம், சபருந் தண் செண்பகைம்,  
கைரந்கத,
குளவி,
மபொ, கைடி கைமழ் கைலி மபொ,             
தில்கல,
பபொகல,
மல்கல, கைல் இவர் மல்கல,      
குல்கல,
பிடைவம்,
சிறுமபொயரபொடைம்,               
வபொகழ,
வளளி,
சநய்தல், நீள நறு சநய்தல்,               
தபொகழ,
தளவம்,
தபொமகர, மள தபொள தபொமகர,
ஞபொழல்,
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சமமௌவல்,
சகைபொகுடி, நறுந் தண் சகைபொகுடி,            
யசெடைல்,
சசெம்மல்,
குரலி, சிறுசசெங்குரலி,            
யகைபொடைல்,
ககைகத,
வகழ, சகைபொங்கு மதிர் நறு வகழ,               
கைபொஞ்சி,
சநய்தல், மணிக் குகலக் கைள கைமழ் சநய்தல்,  
பபொங்கைர்,
மரபொஅம்,
தணக்கைம், பல் பூந் தணக்கைம்,             
ஈங்ககை,
இலவம்,
சகைபொன்கற, தூங்கு இணர்க் சகைபொன்கற,   
அடம்பு,
ஆத்தி, அமர் ஆத்தி,
அவகர, சநடங் சகைபொடி அவகர,     
பகைன்கற,
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பலபொசெம்,
பிண்டி, பல் பூம் பிண்டி,          
வஞ்சி,
பித்திகைம்,
சிந்துவபொரம்,       
தும்கப,
துழபொஅய்,
யதபொன்றி, சுடைர்ப் பூந் யதபொன்றி,
நந்தி,
நறவம்,
நபொகைம், நறும் புன்னைபொகைம்,      
பபொரம்,
பீரம்,
குருக்கைத்தி, கபங் குருக்கைத்தி,        
ஆரம்,
கைபொழ்கவ,
புன்கனை, கைடி இரும் புன்கனை,           
நரந்தம்,
நபொகைம்,
இருளநபொறி, நளளிருள நபொறி,             
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குருந்தம், மபொ இருங் குருந்தும்,
யவங்ககையும்,
புழகு, அரக்கு விரித்தன்னை பரு ஏர்அம் புழகுடைன்,

பிறவும்,         
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அங்யகை பூக்கைள (99)
பூத்துக்கடைந்தனை.

இவற்றின் அகைரவரிகசெ

அடம்பு,
அதிரல்,
அவகர, சநடங் சகைபொடி அவகர,     
அனிச்செம்,            
ஆத்தி, அமர் ஆத்தி,
ஆம்பல்,
ஆரம்,
ஆவிகர, விரி மலர் ஆவிகர,
இருளநபொறி, நளளிருள நபொறி,             
இலவம்,
ஈங்ககை,
உந்தூழ், உரிது நபொறு அவிழ் சதபொத்து உந்தூழ்,
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எருகவ,
எறுழம், எரி புகர எறுழம்,
கைண்ணி, குறுநறுங் கைண்ணி,             
கைரந்கத,
கைருவிகள, மணிப் பூங் கைருவிகள,            
கைபொஞ்சி,
கைபொந்தள, வள இதழ் ஒண் சசெங் கைபொந்தள,
கைபொயபொ, பல் இணர்க் கைபொயபொ,     70
கைபொழ்கவ,
குடைசெம், வபொன் பூங் குடைசெம், 
குரலி, சிறுசசெங்குரலி,            
குரவம், பல் இணர்க் குரவம்,            
குருக்கைத்தி, கபங் குருக்கைத்தி,        
குருககல,
குருந்தம், மபொ இருங் குருந்தும்,
குல்கல,
குவகள, தண் கையக் குவகள,
குளவி,
குறிஞ்சி,
கூவிரம்,
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கூவிளம்,
ககைகத,
சகைபொகுடி, நறுந் தண் சகைபொகுடி,            
சகைபொன்கற, தூங்கு இணர்க் சகைபொன்கற,   
யகைபொங்கைம், விரி பூங் யகைபொங்கைம்,       
யகைபொடைல்,
செண்பகைம், சபருந் தண் செண்பகைம்,  
சிந்துவபொரம்,       
சிறுமபொயரபொடைம்,               
சுளளி,
சூரல்,        
சசெம்மல்,
சசெருந்தி,
சசெருவிகள,
யசெடைல்,
ஞபொழல்,
தணக்கைம், பல் பூந் தணக்கைம்,             85
தளவம்,
தபொமகர, மள தபொள தபொமகர,
தபொகழ,
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திலகைம்,
தில்கல,
தும்கப,
துழபொஅய்,
யதமபொ,
யதபொன்றி, சுடைர்ப் பூந் யதபொன்றி,
நந்தி,
நரந்தம்,
நறவம்,
நபொகைம்,
நபொகைம், புன்னைபொகைம், நறும் புன் நபொகைம்,      
சநய்தல், நீள நறு சநய்தல்,               
சநய்தல், மணிக் குகலக் கைள கைமழ் சநய்தல்,  
பகைன்கற,
பசும்பிடி,
பயினி,
பலபொசெம்,
பபொங்கைர்,
பபொதிரி, யதங் கைமழ் பபொதிரி,   
பபொரம்,
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பபொகல,
பிடைவம்,
பிண்டி, பல் பூம் பிண்டி,          
பித்திகைம்,
பீரம்,
புழகு, அரக்கு விரித்தன்னை பரு ஏர்அம் புழகுடைன்,
புன்கனை, கைடி இரும் புன்கனை,           
பூகள, குரீஇப் பூகள,
யபபொங்கைம்,
மணிச்சிககை,     
மரபொஅம்,
மருதம்,
மபொ, கைடி கைமழ் கைலி மபொ,             
மல்கல, கைல் இவர் மல்கல,      
சமமௌவல்,
வகுளம்,
வஞ்சி,
வடைவனைம்,
வகழ, சகைபொங்கு மதிர் நறு வகழ,               
வளளி,
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வபொககை,
வபொகழ,
வபொனி,
சவட்சி,   
யவங்ககையும்,
யவரல்,
யவரி, சசெங் சகைபொட யவரி,
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14 அவற்கறப் பறித்துப் பபொகறயில் 
குவித்துவிட்ட, களி ஓட்டம் ஓகசெகய 
எழுப்பிக்சகைபொண்டிருந்யதபொம் 

மபொல், அங்கு, உகடைய மலிவனைம் மறுக,        
வபொன் கைண் கைழீஇய அகைல் அகறக் குகவஇ, 
புள ஆர் இயத்த விலங்கு மகலச் சிலம்பின்,          
வள உயிர்த் சதள விளி இகடைஇகடைப் பயிற்றி,   
100

The lady, an un-named heroine of clandestine love and 
her friend-maid gather (99) various kinds of flower and 
heap them on rock-table washed by rain. Then, they 
attended their duty driving away the birds stealing their 
yield raising loud voice that echo’s in the mountain.  
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கூறப்பட்டை (99) வககைவககையபொனை பூக்கைகளப் 
பபொகறயில் குவித்யதபொம்.
மகழநீர் சபய்து கைழுவிய பபொகறயமல் 
குவித்யதபொம்.
அந்தப் பூக்கைளின் யமல் எங்கைளுகுக் சகைபொளகள 
ஆகசெ [மபொல்].
திகனைப்புனைத்தில் பறகவகைளின் ஒலி.
நபொங்கைளும் அவ்வப்யபபொது சபரிய 
உயிர்ப்புக்குரல் சகைபொடத்துப் பறகவகைகள 
ஓட்டியனைபொம்.
எங்கைள குரசலபொலி மகலயில் சிலம்பி 
எதிசரபொலித்தது.
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15 குவித்த பூக்கைளபொல் தகழயபொகடை சசெய்து 
உடத்திக்சகைபொண்ட அயசெபொகை மரத்தின் அடியில் 
இருந்யதபொம்.

களகள ஓப்பியும், ககள இதழ் பறியபொ,          
கப விரி அல்குல் சகைபொய்தகழ கதஇ,
பல் யவறு உருவின் வனைப்பு அகம யகைபொகத, எம் 
சமல் இரு மச்சி, கைவின் சபறக் கைட்டி,               
எரி அவிர் உருவின் அம் குகழச் சசெயகலத்      
105
தபொது பட தண் நிழல் இருந்தனைம் ஆகை

We are driving away the parrots stealing the yields in 
fields. We make attractive leaves-dress gathering nearby 
bunch of leaves and wear to decorate our waist. We make 
suitable kinds of garlands with the heaped flowers and 
wear them on our head and neck. Then we are taking rest 
in shadow of an Asoka-tree that spreads flower-carpet.  
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திகனைக்கைதிர்கைகளக் கைவர வரும் களிகைகள 
ஓட்டிக் சகைபொண்டிருந்யதபொம்.
சசெடிசகைபொடிகைகளத் தளியரபொட பறித்துத் 
தகழயபொகடையபொக்க இடப்பபொகடை மகறய 
உடத்திக் சகைபொண்யடைபொம்.
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குவித்த பூக்கைளபொல் பல்யவறு வககையபொனை 
மபொகலகைள சதபொடத்து அணிந்துசகைபொண்யடைபொம்.
பின்னிய கூந்தலும், உச்சிக் சகைபொண்கடையும் 
அழகு சபறுமபொறு பூக்கைகளச் 
சூடிக்சகைபொண்யடைபொம்.
அங்யகை, அயசெபொகைமரம் எரியும் தீகயப்யபபொல் 
பூத்திருந்தது.
அப்பூக்கைள உதிர்ந்து சிவப்புக் கைம்பளம் விரிந்தது 
யபபொல் இருந்த அதன் மரத்தடியில் நிழலுக்கைபொகைத் 
தங்கயிருந்யதபொம்.
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16 அகைன்ற மபொர்பில் பூமபொகல சூடிக்சகைபொண்ட 
ககையில் வில்யலந்திய ஒருவன் அங்கு 
வந்தபொன் 

எண்சணய் நீவிய, சுரி வளர் நறுங் கைபொழ்,          
தண் நறுங் தகைரம் கைமழ மண்ணி,           
ஈரம் புலர விரல் உளர்ப்பு அவிழபொ,        
கைபொழ் அகல் அம் புககை சகைபொளீஇ, யபொழ் இகசெ   110
அணி மிகு வரி மிஞிறு ஆர்ப்ப, யதம் கைலந்து          
மணி நிறம் சகைபொண்டை மபொ இருங் குஞ்சியின்,
மகலயவும் நிலத்தவும் சிகனையவும் சுகனையவும்
வண்ண வண்ணத்த மலர் ஆய்பு விகரஇய 
தண் நறுந் சதபொகடையல், சவண் யபபொழ்க் கைண்ணி, 
115
நலம் சபறு சசென்னி, நபொம் உற மிகலச்சி,       
கபங் கைபொல் பித்திகைத்து ஆய் இதழ் அலரி        
அம் சதபொகடை ஒரு கைபொழ் வகளஇ, சசெந் தீ          
ஒண் பூம் பிண்டி ஒரு கைபொது சசெரீஇ,       
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அம்தளிர்க் குவவு சமபொய்ம்பு அகலப்ப, செபொந்து 
அருந்தி,120
கமந்து இகற சகைபொண்டை, மலர்ந்து ஏந்து 
அகைலத்து,               
சதபொன்று பட நறுந் தபொர் பூசணபொட சபபொலிய,  
சசெம் சபபொறிக்கு ஏற்ற, வீங்கு இகறத் தடைக் 
ககையின்            
வண்ண வரி வில் ஏந்தி, அம்பு சதரிந்து,           
நுண் விகனைக் கைச்கசெத் தயக்கு அறக் கைட்டி,  125

A man came. His hair was curling. It was skinning oiled. 
Tagaram-cent was applied in, spreading good smell. He 
was combing his hair with his fingers. Bees-like flies were
rounding his hair falling on the smell. Furthermore he 
wears some flowers in his hair. The flowers in various 
colors were gathered from trees and ponds of mountain 
valley. He was wearing flower-garlands and diamond-
jewelry on his chest. Sandal-cream was applied on his 
chest. He was placing an Ashoka-flower on one of his ear.
His chest was appealing as a mountain but soft. His 
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shoulder was hiking. He wears a belt on his waist 
gripping his dress.    

ஒருவன் வந்தவன்
அவன் தகலமயிர் சுருண்டிருந்தது.
எண்சணய் தடைவிப் பளபளப்பபொகை இருந்தது.
வயிரம் பபொய்ந்த தகைரக் கைட்கடையிலிருந்து 
வடித்சதடத்த சசெண்கடை மணம் கைமழும்படி 
தடைவியிருந்தபொன்.
மகழயபொல் ஈரமபொயிருந்த தகலமயிகர 
விரல்கைகள விட்டப் பிரித்து உலர்த்திக் 
சகைபொண்டிருந்தபொன்.
புககையும் அகல்கைட்கடையும் ஈரத்கதப் 
புலர்த்தினை.
அதன் மணத்தில் மயங்கப் சபபொறிவண்டகைள 
ஒலித்துக்சகைபொண்ட அவனைது குஞ்சிகயச் சூழ்ந்து 
சுழன்று சகைபொண்டிருந்தனை.
மணக்கும் மலர்க்கைண்ணித் சதபொகடையல் அவன் 
சசென்னிகய அழகுறுத்திக் சகைபொண்டிருந்தது.
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சதபொகடையலில் இருந்த பூக்கைள மகலயிலும், 
நிலத்திலும் பூத்தகவ.
சிகனையிலும், சுகனையிலும் பூத்தகவ.
ஆரபொய்ந்து சபபொறுக்கசயடத்த பல்யவறு 
வண்ணம் சகைபொண்டைகவ.
அவன் மபொர்பில் கவரமபொகலயுடைன் 
பூவிதழ்கைளபொலபொனை பித்திககைத் சதபொகடையலும் 
சதபொங்கயது.
ஒருபக்கைம் கைபொயதபொரத்தில் தகலசயபொப்பகனையபொகை 
அயசெபொகைப்பூகவச் சசெருகயிருந்தபொன்.
மகலக்குவடயபபொல் நிமிர்ந்திருந்த அவன் 
சநஞ்சு தளிர் யபபொன்று தளதளப்பபொகைவும் 
இருந்தது.
மபொர்பில் செந்தனைம் பூசியிருந்தபொன்.
மபொர்பின் அகைலம் வலிகமயும் விம்மித 
ஏற்றத்தன்கமயும் சகைபொண்ட மலர்ந்திருந்தது.
அகைலத்தில் பூண்மபொகலயும், பூமபொகலயும் 
சபபொலிந்தனை.
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சசெம்மபொந்து உயர்ந்த யதபொயளபொட யசெர்ந்த 
ககைகைளில் எய்யும் அம்யபபொட வரிந்துளள வில் 
இருந்தது.
உடத்தியிருந்த ஆகடை நழுவபொமல் இருக்கை 
யவகலப்பபொடகைள சகைபொண்டை கைச்கசெ 
அணிந்திருந்தபொன்.
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17 யவட்கடை-நபொய்கைள அவகனைச் சூழ்ந்து 
வந்தனை 

இயல் அணிப் சபபொலிந்த ஈககை வபொன் கைழல்   
துயல் வரும் யதபொறும் திருந்து அடிக் கைலபொவ           
மகனை பபொழ் படக்கும் துன் அருந் துப்பின்      
பககை புறம் கைண்டை பல் யவல் இகளஞரின்     
உரவுச்சினைம் சசெருக்க, துன்னுசதபொறும் 
சவகுளும், 130
மகள வபொள எயிற்ற, வள உகர், ஞமலி         
திகளயபொக் கைண்ண வகளகுபு சநரிதர,

He was wearing anklets in his legs as a token of gift and 
was treading majestically with his followers holding spear
in hand. They seemed as hunters. Hunting dogs were 
following hanging their tongue and glad-less look in their 
eyes without getting prey in their hunt.   

85



அவன் ஈககைக்கைழலில் வபொககை நகடை யபபொட்ட 
நடைந்துவதபொன்.
அவனைது கைபொல்கைளில் கைழல்.
அது அவனைது உயர்ந்த சகைபொகடைத்திறனின் 
அகடையபொளச் சின்னைம்.
நடைந்து வரும்யபபொது அதில் ஒரு சபபொலிவு.
யபபொரில் பககைவகரப் பபொழபொக்கும் திறப்பகைட்டம் 
அதில் சதன்பட்டைது.
அவகனைச் சூழ்ந்து இகளஞர்கைள வந்து 
சகைபொண்டிருந்தனைர்.
பககைவகரப் புறங்கைண்டை யவலுடைன் அவர்கைள 
கைபொணப்பட்டைனைர்.
அவன் இப்யபபொது யவட்கடைக்கு 
வந்துசகைபொண்டிருந்தபொன்.
யவட்கடை வபொய்க்கைபொததபொல் மகழ்ச்சியில்லபொத 
கைண்கையளபொட யவட்கடைநபொய்கைள பல் சதரிய 
அவகனைச் சூழ்ந்து வந்தனை.
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18 நபொங்கைள பயந்து யவறிடைம் சசென்யறபொம். 
பசுகவக் கைண்டை கைபொகள யபபொல அவன் 
பின்சதபொடைர்ந்தபொன் 

நடங்குவனைம் எழுந்து, நல் அடி தளர்ந்து, யபொம்     
இடம்கப கூர் மனைத்யதம் மருண்ட புலம் படைர    
மபொறு சபபொருது ஓட்டிய புகைல்வின் யவறு புலத்து   
135
ஆ கைபொண் விகடையின், அணி சபற வந்து எம்  
அலமரல், ஆயிகடை, சவரூஉதல் அஞ்சி,    

அவன் பசுகவப் பபொர்த்த கைபொகள ஆனைபொன்.

அவகனைப் பபொர்த்ததும் நபொங்கைள நடங்கயனைபொம்.
எழுந்து நடைக்கை மடியபொமல் தளளபொடியனைபொம்.
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சநஞ்சு படைபடைத்தது. மிரண்ட 
பபொர்த்துக்சகைபொண்யடை யவறிடைம் யநபொக்க 
நகைர்ந்யதபொம்.
அவன் நிகலயயபொ மபொறுபட்டிருந்தது.
விரும்பத்தக்கை இனிய நிலத்தில் பசுகவக்கைண்டை 
கைபொகளயபபொல அவன் சநருங்க வந்தபொன்.
நபொங்கைள திண்டைபொடி மருளவகதப் பபொர்த்து அவன் 
அஞ்சினைபொன்.

We are afraid of his approach. We replace our standing 
position moving a little distance. He is looking the lady in 
love-appetite as a bull in love, have a chance to meet a 
cow in a suitable place to mate. We are standing in shock.
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19 ‘ஏன் நடங்குகறீர்கைள. ஏதபொவது துன்பம் 
யநர்ந்ததபொ’ எனை சமல்ல வினைபொவினைபொன். 
நபொங்கைள எதுவும் யபசெவில்கல 

சமல்லிய இனிய யமவரக் களந்து, எம்            
ஐம்பபொல் ஆய் கைவின் ஏத்தி, "ஒண் சதபொடி,       
அகசெ சமன் செபொயல், அவ் வபொங்கு உந்தி,            140
மடை மதர் மகழக் கைண், இகளயீர்! இறந்த       
சகைடதியும் உகடையயன்" என்றனைன் அதன் எதிர்   
சசெபொல்யலம்ஆதலின், அல்லபொந்து "கைலங்கக்    

சகைடதி சசெய்துவிட்யடைன் யபபொலும் – என்றபொன்

சமன்கம, இனிகம, விருப்பம் மூன்றும் கைலந்து 
அவன் யபசினைபொன்.
தகலவி கூந்தலின் ஒப்பகனையழககைப் 
பபொரபொட்டினைபொன்.
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ஒளிரும் வகளயலும், ஒய்யபொரமபொகை அகசெயும் 
யமனியழகும், அழகைபொல் வகளந்து குழந்த 
உந்தியும், மடைகமத் திமிரி மகழயபபொல் 
ஈரப்பபொர்கவ தரும் கைண்கைளும் சகைபொண்டை 
இளமபொன்கையள! – என்று அகழத்தபொன்.
வரம்பு கைடைந்த சகைடதி சசெய்துவிட்யடைன் 
யபபொலும் – என்றபொன்.
அவன் சசெபொல்லுக்கு நபொங்கைள மறுசமபொழ 
கூறவில்கல.
எனையவ அவன் அல்லபொந்தபொன், துன்புற்றபொன், 
கைலங்கனைபொன்.

He opened his mouth with humble and sweet words. He 
excelled my hair style and other parts of my body and 
poses of moving. He addresses us female-deer of young to 
fall us on his words. “Am I did anything wrong?” he 
pleaded. Anyone of us didn’t reply.    
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20 ’ஏதபொவது யபசெக்கூடைபொதபொ’ எனைக் 
சகைஞ்சினைபொன் 

சகைடதியும் விடீஇர் ஆயின், எம்சமபொட            
சசெபொல்லலும் பழயயபொ, சமல் இயலீர்?" எனை,  145

சமன்கமத்தன்கம உளளவர்கையள!
சகைடதிகய விடவித்துச் சசெபொல்லபொவிட்டைபொலும் 
வபொய்ச்சசெபொல் தரலபொயம. 
யபசினைபொல் உங்கைளுக்குத் தீங்கு யநர்ந்துவிடயமபொ?
- என்றபொன்  

He beseeched them to speak some words “Is there any 
harm if you speak?” 

91



21 பூத்த சகைபொம்புகைகள ஒடித்துத் தட்டிக் 
குகரக்கும் நபொய்கைளின் வபொகய அடைக்கனைபொன் 

கநவளம் பழுநிய பபொகல வல்யலபொன்              
ககை கைவர் நரம்பின், இம்சமனை இமிரும்             
மபொதர் வண்சடைபொட, சுரும்பு நயந்து இறுத்த,   
தபொது அவிழ் அலரித் தபொ சிகனை பிளந்து,           
தபொறு அட கைளிற்றின் வீறு சபற ஓச்சி,                150
கைல்சலன் சுற்றக் கைடங் குரல் அவித்து, எம்  
சசெபொல்லல் பபொணி நின்றனைன் ஆகை     

அவன் என் சசெபொல்லுக்கைபொகைக் 
கைபொத்துக்சகைபொண்ட நின்றபொன்.

பபொகலயபொழல் கநவளப்பண்கண 
மீட்டைவல்லவன் அவன்.
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கைபொதல் சகைபொண்டை வண்டினைமம், சுரும்பினைமம் 
விரும்பி அமர்ந்திருக்கும் பூங்சகைபொத்துளள 
சிறுககள ஒன்கற ஒடித்துத் தன்கனைச் சூழ்ந்து 
வரும் நபொய்கைகள ஓட்டினைபொன்.
கைளிறு மரக்சகைபொம்புகைகள ஒடித்து மதம் ஒழுகும் 
தன் கைபொயதபொரத்தில் சமபொய்க்கும் வண்டகைகள 
ஓட்டவது யபபொல ஓட்டினைபொன்.
தகலவியின் சசெபொல்லுக்கைபொகைக் கைபொத்துக்சகைபொண்ட 
நின்றபொன்.
கைபொதலில் மயங்க வரும் யபொகனையபபொல் 
தகலவியின் மன் வந்தபொன்.

He drove away the hounds rounding him with a bunch of 
flower-stick broken for that purpose at the moment. It 
looks like an elephant fanning its ear with a small branch 
of a green tree. He approached me as a male-elephant 
moving towards a female.  
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22 அப்யபபொது, மதம் சகைபொண்டை ஆண்யபொகனை 
ஒன்று சிங்கைம் யபபொல அங்கு வந்தது 

இருவி யவய்ந்த குறுங் கைபொற் குரம்கப,              
பிகண ஏர் யநபொக்கன் மகனையயபொள மடப்ப,  
யதம் பிழ யதறல் மபொந்தி, மகழ் சிறந்து,            155
யசெமம் மடிந்த சபபொழுதின், வபொய்மடத்து,        
இரும் புனைம் நிழத்தலின், சிறுகம யநபொனைபொது,        
அரவு உறழ், அம் சிகல சகைபொளீஇ, யநபொய் மிக்கு,    
உரவுச் சினை மன்பபொல் உடைல் சினைம் சசெருக்க,         
கைகண விட(பு), புகடையூ, கைபொனைம் கைல்சலனை,   160
மடி விட வீகளயர் சவடி படத்து எதிர,            
கைபொர்ப் சபயல் உருமின் பிளிறி, சீர்த் தகை             
இரும் பிணர்த் தடைக் ககை இரு நிலம் யசெர்த்தி,         
சினைம் திகைழ் கைடைபொஅம் சசெருக்க, மரம் சகைபொல்பு,      
கமயல் யவழம், மடைங்கைலின், எதிர்தர,             165
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அப்யபபொது, மதம் சகைபொண்டை ஆண்யபொகனை ஒன்று 
சிங்கைம் யபபொல அங்கு வந்தது.

கைதிர் அறுத்தபின் உளள திகனைத்தட்கடைப் 
புல்கல அறுத்து யவயப்பட்டை குடிகசெ.
அதன் தகலவி மகனையயபொள.
மபொகனைப்யபபொல் மருண்ட பபொர்த்துக் சகைபொண்யடை 
தன் கைணவனுக்குத் யதனில் பிழந்சதடத்த 
யதறல் கைளகள ஊசரல்லபொம் உறங்கும் யநரத்தில்
ஊட்டிவிட்டைபொள.
உண்டை அவன் யபொகனைக் கைபொவலுக்குச் சசென்றபொன்.
பபொம்பு யபபொல் வகளந்த வில்லுடைன் சசென்றபொன்.
யபொகனை விகளச்செகலப் பபொழபொக்குவது அவன் 
சநஞ்கசெ யநபொகைச் சசெய்தது.
அதனைபொல் உரத்திலும், உடைலிலும் யதபொன்றிய 
சினைச் சசெருக்குடைன் அம்சபய்யப் புகடைத்துக் 
சகைபொண்டம், வீகளசயபொலி எழுப்பிக் சகைபொண்டம்,
சவடி யபபொட்ட மழக்கைம் சசெய்து சகைபொண்டம் 
கைபொசடைல்லபொம் கைலங்கும்படி சசென்றபொன்.
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மகழ சபய்ய உருமம் இடியபபொல் சவடி 
மழக்கைம் யகைட்டை யபொகனை பிளிறிற்று.
மதம் பிடித்தது யபபொல் தன் ககைகய நிலத்தில் 
யபபொட்ட மரங்கைகள அடியயபொட செபொய்த்தது.
இரவு யவகளயில் சவடி செத்தம் யகைட்ட மருண்ட
யபபொயிருந்த யபொகனை அப்யபபொது பகைல் 
யவகளயில் மடைங்கைல் சிங்கைத்கதக் கைண்ட 
யமலும் மருண்டயபபொய் அதகனை எதிர்த்துத் 
தபொக்கும் நிகலயினைதபொய் அவளும் அவனும் 
இருக்கும் இடைத்துக்கு ஓடி வந்தது.
திகனைப்புனைம் கைபொக்கும் பணியில் 
இகளஞர்கைளும், இளம்சபண்கைளும் ஈடபடவது 
வழக்கைம்.
மகைளிர் திகனைக்கைதிர்கைகளக் கைவரவரும் 
பறகவகைகள ஓட்டவர்.
கைபொகளயர் அதகனைக் கைவரவரும் விலங்குகைகள 
ஓட்டவர்.
இப்பகுதியில் விலங்குகைகள ஓட்டை 
யவட்கடையபொடிக்சகைபொண்ட வரும் கைபொகளயர் 
யபசெப்படகன்றனைர்.
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Hill dwellers cultivate yellow-millet (Tinai). Young girls 
are used to drive away the birds from the yield while the 
men gourds the yield from elephants’ eat destroying. 
While the man pleading the lady to speak, an elephant 
proceeded to attack the girls.  
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23 சசெய்வது அறியபொமல் நபொணத்கத 
விட்டவிட்ட  என் யதபொழ அவகனைத் 
தழுவிக்சகைபொண்ட நடங்கனைபொள (மருகைள-
வளளி கைகத - மகளத்த வரலபொறு) 

உய்வு இடைம் அறியயம் ஆக, ஒய்சயனை,           
திருந்து யகைபொல் எல் வகள சதழப்ப, நபொணு 
மறந்து,               
விதுப்புறு மனைத்யதம், விகரந்து அவற் 
சபபொருந்தி,
சூர் உறு மஞ்கஞயின் நடங்கை வபொர் யகைபொல்    24

மருகைள-வளளி கைகத - மகளத்த வரலபொறு

யபொகனைகயக் கைண்டைதும் பயந்து ஓடியனைபொம்.
தப்பிக்கும் இடைம் சதரியவில்கல.

98



வகளயல் குலுங்க ஒலிக்கும்படி ‘ஒய்’ என்று 
கூவிக்சகைபொண்ட ஓடியனைபொம்.
நபொணம் மறந்துயபபொய் விட்டைது.
சநஞ்செம் படைபடைத்தது.
அவகனை அகணத்துக்சகைபொண்ட தகலவி 
நடங்கனைபொள.
மகழயமகைத்கதக் கைண்டைபொல் மயில் 
ஆடமல்லவபொ.
அப்படி மகழயமகைப்யபய் பிடித்த மயில்யபபொல் 
நடங்கனைபொள.

When the elephant was moving the ladies the heroine ran 
to the hero and hugged him in fear leaving her modesty. 
She was shivering as a peacock trembling towards rain-
cloud.  
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24 அவன் யபொகனையின் மகைத்தில் அம்கபப் 
பபொய்ச்சினைபொன். புண் பட்டை யபொகனை திரும்பிப் 
யபபொய்விட்டைது. 

உட உறும் பகைழ வபொங்க, கைட விகசெ,   170
அண்ணல் யபொகனை அணி மகைத்து அழுத்தலின்,      
புண் உமிழ் குருதி மகைம் பபொய்ந்து இழதர,      
புளளி வரி நுதல் சிகதய, நில்லபொது,   
அயர்ந்து புறங்சகைபொடத்த பின்னைர் சநட யவள        
அணங்கு உறு மகைளிர் ஆடகைளம் கைடப்ப,          175

அவன் யபொகனை மகைத்தில் அம்பு எய்தபொன்
நீண்டை யகைபொலில் விண்மீன்யபபொல் மகனையுளள 
அம்கபக் கைடவிகசெயயபொட அவன் எய்தபொன்.
கைளிற்றின் அழகய மகைத்தில் அது பபொய்ந்தது.
அப்புண்ணிலிருந்து குருதி பபொய்ந்து ஒழுகயது.
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அதன் சநற்றியிலிருந்த புளளிகைளும், 
வரிக்யகைபொடகைளும் சிகதந்தனை.
அயர்ந்து யபபொனை அந்த ஆண்யபொகனை அங்யகை 
நிற்கைபொமல் திரும்பி ஓடிவிட்டைது.
உடையனை நபொங்கைள மருகைனுக்கு சவறியபொடம் 
கைளத்தில் மகைளிர் ககையகைபொத்துக் சகைபொண்ட 
ஆடவதுயபபொல் ககையகைபொத்துக் சகைபொண்யடைபொம்.

He shot arrows at the fore-head of the elephant. It 
retreated from the field. Hence after he and the lady 
clubbed their hands in love.  
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25  சபருசவளளம் பபொயும்யபபொது 
கைகரயிலிருக்கும் வபொகழமரம் யபபொல அவள 
நடங்கனைபொள 

திணி நிகலக் கைடைம்பின் திரள அகர வகளஇய    
துகண அகற மபொகலயின், ககை பிணி வியடைஎம்,  
நுகரயுகடைக் கைலுழ பபொய்தலின், உரவுத் திகர        
அடம் கைகர வபொகழயின் நடங்கை, சபருந்தககை  

ககை யகைபொத்துக்சகைபொண்டிருந்த நபொங்கைள 
நுகரத்துக்சகைபொண்ட வரும் சவளளத்தில் 
பபொய்ந்யதபொம்
மருகைனுக்கு சவறியபொடயவபொர் கைடைப்பம்பூ 
மபொகலகய அணிந்திருப்பர்.
அந்த மபொகல சநருக்கைமபொகைப் பிணிக்கைப் 
பட்டிருப்பது யபபொல் நபொங்கைள எங்கைளுகடைய 
ககைகைகள ஒருவருக்சகைபொருவர் இறுக்கப் 
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பிடித்துக்சகைபொண்ட நுகரத்துக்சகைபொண்ட வரும் 
சவளளத்தில் பபொய்ந்யதபொம்.
சவளளம் அரிக்கும்யபபொது கைகரயயபொர 
வபொகழமரம் ஆடவது யபபொல அப்யபபொது தகலவி
நடங்கனைபொள.

We plunge into the flood of the river nearby with our 
clubbing hands. Floating in flood-water she was rolling 
sink as a plantain tree at the bank of a river fell down and
roll on in flood.  
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26 ‘அஞ்செபொயத, உன் நலத்கத உண்கயறன்’ 
என்று என் யதபொழயிடைம் சசெபொல்லிக்சகைபொண்ட, 
அவன் என்கனைப் பபொர்த்துச் சிரித்தபொன் 

"அம் சில் ஓதி! அகசெயல்; யபொவதும்     180
அஞ்செல், ஓம்பு; நின் அணி நலம் நுகைர்கு" எனை,       
மபொசு அறு சுடைர் நுதல் நீவி, நீட நிகனைந்து,       
என் மகைம் யநபொக்க நக்கைனைன். அந் நிகல,  

அவன் அவகள சவளளத்திலிருந்து 
தூக்கக்சகைபொண்ட கைகரக்கு வந்தபொன்.
அவன் சபருந்தககையபொளன்.
அழயகை!
அகசெயபொயத.
எதற்கும் அஞ்செபொயத.
உன் அழககை நபொன் சுகவக்கை யவண்டம் – 
என்றபொன்.
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வந்தபொன்.
அவளது சநற்றிகயத் தடைவிக்சகைபொடத்தபொன்.
ஏயதபொ சநடயநரம் எண்ணிப்பபொர்த்தபொன்.
என்கனைப் பபொர்த்தபொன்.
ஒரு சிரிப்பு சிரித்துவிட்டைன்.
அவகள அவன் நுகைர நபொன் 
விலகக்சகைபொளளயவண்டம் என்பது அந்தச் 
சிரிப்பின் சபபொருள.

He saved her from the flood. He smoothly applied his 
hand on her fore-head. Furthermore, he polite some sweet
words; you, the beauty! Don’t move; don’t be afraid off. I 
want to enjoy your beauty. Saying these words, he enjoys 
her beauty with his eyes and turns his sight at me and 
laughed. By this laughter he conveyed me to move away 
letting him to enjoy her mating.  
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27 நபொணமம், அச்செமம் சகைபொண்ட நபொன் 
பிரிந்துவிட்யடைன். அது மயிலபொடம் பபொகற 

நபொணும் உட்கும் நண்ணுவழ அகடைதர,          
ஒய்சயனைப் பிரியவும் விடைபொஅன், கைகவஇ      185
ஆகைம் அகடைய மயங்கைலின், அவ் வழ,          
பழு மிளகு உக்கை பபொகற சநடஞ் சுகனை,            
மழு மதற் சகைபொக்கன் தீம் கைனி உதிர்ந்சதனை,         
புள எறி பிரசெசமபொட ஈண்டி, பலவின்   
சநகழ்ந்து உகு நறும் பழம் விகளந்த யதறல்,     
190
நீர் சசெத்து அயின்ற யதபொககை, வியல் ஊர்ச்      
செபொறு சகைபொள ஆங்கைண் விழவுக் கைளம் நந்தி,    
அரிக் கூட்ட இன் இயம் கைறங்கை, ஆட மகைள  
கையிறு ஊர் பபொணியின் தளரும் செபொரல்,
வகரஅர மகைளிரின் செபொஅய், விகழதகை,              195
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நபொணமம், அச்செமம் சகைபொண்ட நபொன் 
பிரிந்துவிட்யடைன். அது மயிலபொடம் பபொகற.
சுகனையில் பலபொப்பழத் யதன் ஒழுகயது     
அச்செமம் நபொணமம் ஓடிப்யபபொகை யவண்டிய 
இடைத்துக்கு ஓடிப் யபபொய்விட்டைனை.
’ஒய்’ என்று அவள சநஞ்கசெ அவன் தன் 
சநஞ்சில் அகணத்துத் தழுவிக்சகைபொண்டைபொன்.
அவள பிரிய மயன்றபொள.
அவன் விடைவில்கல.
பழுத்த மிளகு உதிர்ந்து கடைந்த பபொகற.
பக்கைத்தில் நீண்டை சுகனை.
அதில் மழு மபொம்பழம் ஒன்று விழுந்தது.

உளளுகற
சுகனை – சபண்ணுறுப்பு

மிளகு – சபண்ணுறுப்பில் உளள பருப்பு
மபொம்பழம் – ஆண் விந்து
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பக்கைத்து மரத்தில் பழுத்திருந்த பலபொப்பழத்தில் 
ஈக்கைள சமபொய்த்துக் சகைபொண்டிருந்தனை.
அதிலிருந்து பலபொத்யதன் சுகனையில் ஒழுகயது.
அகதத் தண்ணீர் என்று கைருதி மயில் பருகயது.
மயங்க ஆடியது.

உளளுகற
பலபொத்யதன் – அவள உறுப்பின் ஊறல்

மயில் – தகலவி
மயக்கைம் – கைலவி மயக்கைம்

ஊரியல திருவிழபொ.
கையிற்றில் ஏறிப் சபண் ஆடினைபொள.
உறுமதலும் தட்டைலும் யகைட்கும் யமளத்தின் 
பபொணிக்யகைற்ப ஆடினைபொள.
இந்த ஆடமகைள கையிற்றின்யமல் ஏறி 
ஆடவதுயபபொல் மயில் மரக்ககளயில் ஏறி 
ஆடியது.
மகலயில் வபொழும் அரம்கபயர் யபபொல் செபொயல் 
சகைபொண்டைகவ அந்த மயில்கைள.
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உளளுகற
கையிறூர் பபொணி – அவர்கைள யமபொதி

விகளயபொடியது.

He and she played in lust.
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28 அவன் குன்றத்துத் தகலவன். சபருகம 
மிக்கைவன் 

விண் சபபொரும் சசென்னிக் ககளஇய கைபொந்தள         
தண் கைமழ் அலரி தபொஅய், நன் பல          
வம்பு விரி கைளத்தின் கைவின் சபறப் சபபொலிந்த       
குன்று சகைழு நபொடைன், எம் விகழதரு சபரு விறல்,

தகலவிகயத் தழுவிய தகலவன் யபொர்?
குன்றுகைள நிகறந்த நபொட்டக்குத் தகலவன்.
எல்லபொரும் விரும்பும் சபருகமயும் பீடம் 
உகடையவன்.
அவன் மகலயுச்சியில் கைபொந்தள மலர்ந்திருக்கும்.
அகவ உதிர்ந்து கடைக்கும் பரப்பில் புதியயதபொர் 
மணம் கைமழும்.
இப்படிப்பட்டை நிலப்பரப்புகைள சகைபொண்டை 
நபொட்டக்குத் தகலவன். 
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He is the man of the mount where forest lily spread 
fragrant. 
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29  ‘உன் திருமணத்தில் ஊரபொர் விருந்து 
உண்ணும்யபபொது நபொனும் உன்னுடைன் யசெர்ந்து 
உணவு உண்பது யமலபொனைது’ – என்று 
அறசநறியும் கூறித் யதற்றினைபொன் 

உளளத் தன்கம உளளினைன் சகைபொண்ட,             200
"செபொறு அயர்ந்தன்னை, மிடைபொஅச் சசெபொன்றி             
வருநர்க்கு வகரயபொ, வள நகைர் சபபொற்ப,              
மலரத் திறந்த வபொயில் பலர் உண,        
கபந் நிணம் ஒழுகய சநய்ம் மலி அடிசில்   
வகசெ இல் வபொன் திகணப் புகரயயபொர் 
கைடம்சபபொட 205
விருந்து உண்ட எஞ்சிய மிச்சில், சபருந்தககை,      
நின்யனைபொட உண்டைலும் புகரவது" என்று, ஆங்கு, 
அறம் புகண ஆகைத் யதற்றி, பிறங்கு மகல
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ஊரறியத் திருமணம் சசெய்துசகைபொளயவன், 
இல்லறத்தில் விருந்யதபொம்பல் என்னும் 
சதப்பத்தில் ஏறி இன்பமபொகைச் சசெல்லலபொம் - 
என்றபொன்.

எங்கைளுகடைய உளளக் கடைக்ககைகய அவன் 
படித்தபொன்.
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எங்கைகளத் யதற்றினைபொன்.
என்னை சசெபொல்லித் யதற்றினைபொன்?

திருமண விழபொகவ ஊர்த்திருவிழபொவபொகை 
நடைத்துயவன்.
மிடைபொமிடைபொவபொய்ச் செகமத்த யசெபொற்கற 
வந்தவர்க்சகைல்லபொம் வழங்குயவன்.
திருமண வளநகைர் (வளமகனை) ஊரபொர் 
எல்லபொருக்கும் திறந்திருக்கும்.
அதற்குள எல்லபொரும் தகடையின்றி நுகழயலபொம்.
வந்தவர்கைளுக்சகைல்லபொம் புலவுச்யசெபொறு. 
(பிரியபொ1 ணி)
அதில் சநய்யும் ஒழுகும்.
குடம்பத்கதச் யசெர்ந்த உற்றபொர் உறவினைர்கைளும் 
விருந்தினையரபொட விருந்து உண்பர்.
அவர்கைள உண்டைபின் மீதம் இருப்பகதப் 
பிகணந்து கைவளமபொகை உன்யனைபொட யசெர்ந்து நபொன் 
உண்பது எனைக்குப் சபருகம தரும் சசெயல்.
இல்வபொழ்க்ககை நீயரபொட்டைத்தில் விருந்யதபொம்பல் 
என்னும் அறசநறிப் புகணயில் ஏறிக்சகைபொண்ட 
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நபொம் இன்பமபொகைச் சசெல்யவபொம் – என்று 
யதற்றினைபொன்.

I like to host the entire village in our marriage ceremony. 

115



30  கைடைவுள சபயரபொல் வஞ்சினை-வபொய்கம 
(செத்தியம்) கூறிக்சகைபொண்ட மத்தமிட்டைபொன் 

மீமிகசெக் கைடைவுள வபொழ்த்தி, ககைசதபொழுது,     
ஏமறு வஞ்சினைம் வபொய்கமயின் யதற்றி,       210
அம் தீம் சதள நீர் குடித்தலின், சநஞ்சு அமர்ந்து,  
அரு விடைர் அகமந்த கைளிறு தரு புணர்ச்சி,     
வபொன் உரி உகறயுள வயங்கயயபொர் அவபொவும்         
பூ மலி யசெபொகல, அப் பகைல் கைழப்பி,        
எல்கல சசெல்ல, ஏழ் ஊர்பு, இகறஞ்சி,               
215
பல் கைதிர் மண்டிலம், கைல் யசெர்பு மகறய          

வபொய்கமத் யதற்றம்
பின்னைர் புணர்ச்சி
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அறப்புகணயில் சசெல்லலபொம் என்று சசெபொல்லித் 
யதற்றியபின் அதகனை உறுதிப்படத்துவபொனைபொய் 
மகலத்சதய்வம் மருகைன் சபயகரச்சசெபொல்லி 
மருகைகனையும் என்கனையும் வபொழ்த்தினைபொன்.
அவகனையும் என்கனையும் சதபொழுதபொன்.
சசெபொன்னைசசெபொல் தவறமபொட்யடைன் என்று 
வஞ்சினைம் கூறினைபொன்.
அதகனை என் சநஞ்செம் விரும்பியது.
துன்பம் இன்பமபொகை மபொறியது.
யபொகனை தந்த புணர்ச்சி இது.
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வபொனைம் அவளுக்கு ஆகடையபொயிற்று.
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மயங்கயவர்கைள விரும்பும் பூஞ்யசெபொகலயில் 
அன்கறய பகைல் சபபொழுகத அவயனைபொட 
கைழத்யதன்.
ஞபொயிறு யமகலமகலயில் மகறந்தது.

He and she dressed the sky in their love. 
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31 சபபொழுது மகறந்த மபொகலயநரம் 

மபொன் கைணம் மரமதல் சதவிட்டை, ஆன் கைணம்        
கைன்று பயிர் குரல மன்று நிகற புகுதர,             
ஏங்கு வயிர் இகசெய சகைபொட வபொய் அன்றில்   
ஓங்கு இரும் சபண்கண அகை மடைல் அகைவ,    220
பபொம்பு மணி உமிழ, பல் வயின் யகைபொவலர்       
ஆம்பல் அம் தீம் குழல் சதள விளி பயிற்ற,
ஆம்பல் ஆய் இதழ் கூம்பு விடை, வள மகனைப்        
பூந் சதபொடி மகைளிர் சுடைர் தகலக் சகைபொளுவி,     
அந்தி அந்தணர் அயர, கைபொனைவர் 225

சபபொழுது யபபொனைபின் இரவும் பகைலும் மபொல்-
மயங்கைம் சகைபொளளும் மபொகலக்கைபொலம் வந்தது.
மபொன்கூட்டைம் மரத்தடியில் படத்துக்சகைபொண்ட 
அகசெயபபொட்டைது.
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பசுக்கைள கைன்றுகைளுக்கைபொகைக் கைகனைத்துக்சகைபொண்யடை 
மன்று திரும்பினை.

அன்றில்கைள சபண்கணமரத்தில் 
இருந்துசகைபொண்ட அகைவினை. அக்குரல் 
சகைபொம்பூதுவது யபபொல் இருந்தது.

பபொம்புகைள சவளிச்செத்துக்கைபொகை மணிகயக் 
கைகைக்கனை. (நம்பிக்ககை)

யகைபொவலர் ஆம்பல்சகைபொடியில் சசெய்த 
புல்லபொங்குழகல ஊதிக்சகைபொண்டம், 
இகடையிகடையய தம் ஆனிகரகைகளத் 
சதளிவபொகைப் சபயர்சசெபொல்லி விளித்து அவற்கற 
விகரந்து சசெல்லுமபொறு தூண்டிப் பயிற்றுவித்துக் 
சகைபொண்டம் சசென்றனைர்.

ஆம்பல் பூவின் யபபொது விரியத் சதபொடைங்கயது.
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வளமகனைகைளில் வபொழும் மகைளிர் விளக்யகைற்றித் 
தூண்டி விடைலபொயினைர்.

அந்தணர்கைள அந்தி யவகளகயத் சதபொழும் 
விழபொவிகனைக் சகைபொண்டைபொடிக்சகைபொண்டிருந்தனைர்.

It is evening.
Deer are chewing under trees.
Cows are coming home.
Antril-birds are blowing raising horn sound.
Cow-herd men are fluting.
The cow-herd men call each of their cows with a separate 
name they christened for which they respond.
Women are putting light in lamps.
Brahmans lit evening ceremonial fire. 

32 வபொனைம் இருண்டைது 
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விண் யதபொய் பணகவ மிகசெ சஞகழ சபபொத்த,     
வபொனைம் மபொ மகல வபொய் சூழ்பு கைறுப்ப, கைபொனைம்      
கைல்சலன்று இரட்டை, புளளினைம் ஒலிப்ப,          
சிகனைஇய யவந்தன் சசெல் செமம் கைடப்பத்  

மகலவயல்கைளில் பணகவ என்னும் பந்தலின் 
யமல் ஏறி இருந்துசகைபொண்ட கைபொனைவர் பயிகர 
அழக்கைவரும் விலங்குகைகள 
அச்சுறுத்துவதற்கைபொகை சஞகழ என்னும் 
தீப்பந்தத்கத ஏற்றினைர்.
வபொனைம் கைறுத்தது.
புளளினைங்கைள ‘கைல்’சலனை ஒலித்துக்சகைபொண்ட 
இருப்பிடைம்யநபொக்க வபொனைசமங்கும் பறந்து 
சசென்றனை.
அது சினைங்சகைபொண்டை யவந்தன் யபபொர் மடிந்தபின் 
வீட திரும்புவது யபபொல இருந்தது.

The people of hill are driving away the beasts come to 
destroy their yields being at a ladder-shed.
Dark is spreading.
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Birds are singing like the warrior in camp.
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33 ‘நபொடைறியத் திருமணம் சசெய்துசகைபொளயவன்’ 
– என்று மன்னைங்ககைகைகளப் 
பிடித்துக்சகைபொண்ட சசெபொன்னைபொன். பசுவுடைன் 
வரும் கைபொகள யபபொல அவன் வந்தபொன் 

துகனைஇய மபொகல துன்னுதல் கைபொணூஉ          230
"யநர் இகற மன்ககை பற்றி, நுமர் தர, 
நபொட அறி நல் மணம் அயர்கைம்; சில் நபொள        
கைலங்கைல் ஓம்புமின், இலங்கு இகழயீர்!" எனை,      
ஈர நல் சமபொழ தீரக் கூறி,
துகண புணர் ஏற்றின், எம்சமபொட வந்து,           235
துஞ்செபொ மழவின் மூதூர் வபொயில்,          
உண்துகற நிறுத்துப் சபயர்ந்தனைன். அதற் 
சகைபொண்ட,   
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நபொடைறியும் திருமணம்

சநருக்கைமபொகைக் கைட்டிய மபொகலகயப் யபபொட்ட 
உன் சபற்யறபொர்கைள உன் மன்ககைகைகளப் பற்றி 
எனைக்குத் தர நபொன் நபொடைறியும் நல்ல திருமணம் 
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சசெய்துசகைபொளளும் விழபொ எடப்யபன். சிலநபொள 
கைலங்கைபொதிருப்பபொயபொகை – என்றபொன்.
அன்பு சமபொழகைள அகனைத்கதயும் சசெபொன்னைபொன்.
பசுவுக்குத் துகணயபொகை வரும் கைபொகளயபபொல் 
என்னுடைன் வந்தபொன்.
ஊருக்குள நுகழயும் வபொயில் வகரயில் வந்தபொன்.
ஊரில் மபொகலக்கைபொலத்து மழசவபொலி யகைட்டைது.
அங்யகை என்கனை நிறுத்திவிட்டத் 
திரும்பிவிட்டைபொன்.
அன்றுமதல் ---

He assured that he will marry me soon, with the ceremony
of my father giving me to his hands.
Saying these words, he followed me up to the border our 
village.
Leaving me there he takes his farewell.
There was band music in the village at that time.
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34 அன்று மதல் இரவில் வருதல் அவனுக்கு 
வழக்கைமபொயிற்று 

அன்கற அன்னை விருப்யபபொட, என்றும்,            
இர வரல் மபொகலயயனை; வருயதபொறும்

அன்று மதல் இரவில் வருதல் அவனுக்கு
வழக்கைமபொயிற்று

பின்னைர், நபொளயதபொறும் இரவில் வந்து 
சகைஞ்சினைபொன்
அன்று என்கனை அகடைந்த அயத ஆவயலபொட 
ஒவ்சவபொரு நபொளும் என்னிடைம் வந்து என்கனைத் 
தனைக்குத் தரும்படி சகைஞ்சினைபொன்.
மபொகலயபபொல் சதபொடைர்ந்து சநருங்கக் யகைட்டைபொன்.
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35 ஊர்க்கைபொவலர் உலபொவல், நபொய் குகரத்தல், 
தபொயபொகய நீ விழத்துக்சகைபொளளல், நிலபொ-
சவளிச்செம் யபபொன்ற இகடையூறுகைளபொல் 
இவகள அகடையமடியபொமல் யபபொனைபொலும், 
செலித்துக்சகைபொளளபொமல் வருகறபொன் 

கைபொவலர் கைடகனும், கைத நபொய் குகரப்பினும்,  240
நீ துயில் எழனும், நிலவு சவளிப்படினும்,     
யவய் புகர சமன் யதபொள இன் துயில் என்றும்,      
சபறபொஅன்; சபயரினும், மனியல் உறபொஅன்,     

தகடைகைள யநர்ந்து இவள இன்பம் 
ககடைக்கைபொவிட்டைபொல் செலிப்பில் சினைம் 
யகைபொளளமபொட்டைபொன்
ஊர்க்கைபொவலர் விகரந்து வரினும், புதியவனைபொகய 
இவகனைக் கைண்ட சினைந்து நபொய் குகரப்பினும், 
அன்கனையபொகய நீ துயில் எழுந்துவிடைபொலும், 
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நடைமபொடபவர் சதளிவபொகைத் சதரியும்படி 
நிலபொசவளிச்செம் கைபொய்ந்தபொலும் அவன் இவகள 
அகடைவதற்குத் தகடையபொகை இருக்கும். இவயளபொட
இன்பத் துயில் சகைபொளளும் வபொய்ப்பு கட்டைபொமல் 
யபபொகும். அப்யபபொசதல்லபொம் அதற்கைபொகை அவன் 
சினைம் சகைபொளளமபொட்டைபொன்.

When he comes some disturbance may appear. Night-
gourd roaming, dog barking at stranger, clear moon light 
and you, the mother of the lady awakes – are some of the 
obstacles to him to get her. If it happens, he will not worry
or become anger. He will come on the next day. It is his 
character.  
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36 அவனுக்கைபொகை இவள தூங்கைபொமல் 
கடைக்கறபொள 

இளகமயின் இகைந்தன்றும் இலயனை; 
வளகமயின்               
தன் நிகல தீர்ந்தன்றும் இலயனை; சகைபொன் ஊர்       
245
மபொய வரவின் இயல்பு நிகனைஇ, யதற்றி,         
நீர் எறி மலரின் செபொஅய், இதழ் யசெபொரபொ   
ஈரிய கைலுழும், இவள சபரு மதர் மகழக்கைண்;      
ஆகைத்து அரிப் பனி உகறப்ப, நபொளும், 
வகலப் பட மஞ்கஞயின், நலம் சசெலச் செபொஅய்,   
250
நிகனைத்சதபொறும் கைலுழுமபொல், இவயள கைங்குல்,     

அவன் அழவில்கல இவள அழுகறபொள
அவன் இளகம மபொறபொதவன்,
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வளகம குகறயபொதவன்,
தன் தககைகமயிலிருந்து நழுவபொதவன்,
சும்மபொக் கடைக்கும் ஊரில் இப்படி மபொய 
நிகைழ்வுகைள நடைக்கைத்தபொன் சசெய்யும் என்பதகனை 
நன்கு உணர்ந்தவன்.
இந்நிகைழ்வுகைகள சவறுக்கைபொமல் இவகளப் 
யபபொற்றுவபொன்.
மலகர அடிக்கும் மகழநீர் யபபொன்றகவ அகவ 
என்று எண்ணிக்சகைபொளவபொன்.

அவன் அப்படி, இவள எப்படி?

இவளது கைண்ணில் ஈரம்,
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சபருகய மதமதப்பு.
அது மகழயபொகை மபொறியது.
அவள மபொர்பகைத்தில் அரிக்கும் பனியபொகப் 
சபபொழந்தது.
வகலயில் பட்டை மயில்யபபொல் யமனியழகு 
குன்றி வதங்குகறபொள.
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நிகனைக்கும் யபபொசதல்லபொம் திரும்மத் திரும்ப 
அழுகறபொள.

He didn’t tear, but she does.
He is young and rich and worries less in character.
He will take the disasters as rain dashing the flowers.
In total he is a gentle man.

But, what is her position?
She is crying as a peacock caught in net. 
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37 புலி, உளியம், ஆளி, ஆமபொன், பபொம்பு, 
மதகல மதலபொனை இகடையூறுகைளுக்கு 
இகடையய வருகறபொயனை என்று இவள 
அழுகறபொள 

அகளச் சசெறி உழுகவயும், ஆளியும், உளியமம்,
புழற் யகைபொட்ட ஆமபொன் புகைல்வியும், கைளிறும்,         
வலியின் தப்பும் வன்கைண் சவஞ் சினைத்து      
உருமம், சூரும், இகர யதர் அரவமம்,             255
ஒடங்கு இருங் குட்டைத்து அருஞ் சுழ வழங்கும்    
சகைபொடந் தபொள மதகலயும், இடைங்கைரும் கைரபொமம்,  

இவள கைலங்குவசதல்லபொல் அவன் வரும்
வழயில் இடைர்ப்பபொடகைள உளளனையவ

என்பதுதபொன்.
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குககையில் பதுங்கும் புலி, சிங்கைம், கைரடி, மட்டித் 
தளளும் சகைபொம்புகைகளயுகடைய கைபொட்டைபொட்டக் 
கைடைபொ, எதிர்த்துப் யபபொரிடம் ஆண்யபொகனை 
யபபொன்றவற்கறத் தபொக்க அழக்கும் சவஞ்சினைம் 
அவனுக்கு இருந்தது.
என்றபொலும் இடி, யபய், இகர யதடம் 
மகலப்பபொம்பு ஆகயவற்றிற்கு அவன் என் 
சசெய்வபொன்?
நீர்க்குழகைள, நீர்ச்சுழகைள, அவற்றில் இகரயதடம்
மதகல, இடைங்கைர், கைரபொம் மதலபொனை 
மதகலயினைத்துக்கு அவன் என்னை சசெய்வபொன்? – 
என்று கைலங்குகறபொள.
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38 இடக்கு, வழுக்கு, மகலப்பபொம்பு உளள 
பபொகதயில் வருகறபொயனை என்று இவள 
அழுகறபொள 

நூழலும், இழுக்கும், ஊழ் அடி மட்டைமம்,  
பழுவும், பபொந்தளும், உளப்படைப் பிறவும்,          
வழுவின் வழபொஅ விழுமம், அவர்          260
குழு மகல விடைரகைம், உகடையவபொல் எனையவ.'        

குறிஞ்சிப்பபொட்ட மற்றும்

அவனுக்கு யநரக்கூடிய யமலும் பல
இடைர்ப்பபொடகைகள எண்ணி இவள கைலங்குகறபொள.

வழப்பறி சசெய்யவபொர் பதுங்கும் இடைம், வழுக்கு 
நிலம், கைபொல் யபபொனை யபபொக்கல் சசென்று வழயின்றி
மட்டிக்சகைபொளளும் இடைங்கைள, யபய், 
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மகலப்பபொம்பு, யபபொன்றகவ உளப்படைப் 
பிறவற்றபொல் யநரும் வழத்துன்பங்கைளும் மகல 
பிளந்திருக்கும் பபொகதயில் உண்டைபொயிற்யற என்று
கைலங்குகறபொள.

எனையவ இவகள அவனுக்கு ஊரறிய திருமணம் 
சசெய்துகவத்துச் யசெர்த்துகவக்கை யவண்டம் - 
என்று தபொயரிடைம் யதபொழ அறத்சதபொட நிற்கறபொள.
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தனிப்பபொடைல் 1

நின் குற்றம் இல்கல; நிகர சதபொடியும் பண்பு 
உகடையள;
என் குற்றம் யபொனும் உணர்கையலன்; - சபபொன் 
குற்று
அருவி சகைபொழக்கும் அணி மகல நபொடைன்         
சதரியுங்கைபொல், தீயது இலன்.        1

அன்கனையய!
நீ இவகள திகனைப்புனைம் கைபொவலுக்கு 
அனுப்பிகவத்தபொயய! அதுவும் குற்றம் இல்கல.
வகளயல் வரிகசெகய உகடைய இவளும் 
பண்புளளவள.
என் குற்றமம் எனைக்குத் சதரியவில்கல.
எண்ணிப் பபொர்த்தபொல் அவனும் தீய சசெயல் 
புரியவில்கல.
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யமலும் அவன் மகலயிலிருந்து விழும் 
அருவிகூடைப் சபபொன்கனைக் சகைபொட்டம் அளவுக்கு 
அவன் சசெல்வவளம் மிக்கைவன்.
எனையவ திருமணம் சசெய்து சகைபொடத்துவிடைலபொம் 
என்கறபொள யதபொழ.
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தனிப்பபொடைல் 2

ஆற்றல் செபொல் யகைளவி அறம் சபபொருள 
இன்பத்கதப்             
யபபொற்றிப் புகனைந்த சபபொருளிற்யற- யதற்ற    
மகறயயபொர் மணம் எட்டின் ஐந்தபொம் மணத்தின்    
குகறயபொக் குறிஞ்சிக் குணம்.     2
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வடைசமபொழ யவதத்தில் கூறப்பட்டளள 8 
வககையபொனைதிருமண மகறகைளில் இது 
ஐந்தபொவதபொகைக் கூறப்பட்டளள மகற.
அந்த 8 திருமணங்கைள இன்பம் நுகைரச் 
சசெய்துகவக்கைப்பட்டைகவ.
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இந்தக் குறிஞ்சிக் குணத் திருமணயமபொ அறம், 
சபபொருள, இன்பம் என்னும் மூன்கறயும் 
நுகைர்வதற்கைபொகை இயல்பபொகை ஒன்று கூடி நிகைழ்ந்தது.
எனையவ அந்த ஐந்தபொவகத விடை இது யமலபொனைது.
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க. ம. இரண்டைபொம் நூற்றபொண்ட
கைபிலர்

இயற்றிய
குறிஞ்சிப் பபொட்ட

பபொட்ட கூறும் மலர்கைள

99 வககை
&

பிறவும்
என்று குறிப்பிடகறது
மலர்கைளின் சபயர்கைள 

அகைர வரிகசெயில் அடக்கைப்பட்டப் படைங்கைள
தரப்பட்டளளனை
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மலர்கைகளக் கைபொட்டம்
படைங்கைள
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ஆசிரியர் சசெங்ககைப் சபபொதுவன்

வயகல உழும் சதபொழலில் வபொழ்க்ககைகயத் 
சதபொடைங்க, பளளி-ஆசிரியர், பல்கைகலக் கைழகை 
விரிவுகரயபொளர், அரசு ஆரபொய்ச்சி வரலபொற்றுப் 
பதிப்பபொசிரியர், அரசு சவளியீட விகளயபொட்ட 
இதழ்-ஆசிரியர் என்று பல பணிகைகள 
யமற்சகைபொண்டிருந்தபொர். 

தற்யபபொது தமிகழ உழுது பயிரிட்ட 
விகளச்செகல மக்கைளுக்கு வழங்கவருகறபொர். 

தந்கத சபபொன்னுசெபொமி. தபொய் சசெல்லம்மமபொள. 
மகனைவி சசெங்ககைச் சசெல்வி. ஐந்து சபண்மக்கைள, 
ஒரு மகைன், 11 யபரக்குழந்கதகைள, 6 
சகைபொளளுப்யபரக் குழந்கதகைள என்று இவர் 
சசெல்வப் யபறு சபற்றவர்.
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ஊர் சசெங்கைபொட்டப்பட்டி (திருச்சி, தமிழ்நபொட, 
இந்தியபொ). 
சசெங்கைபொட்டப்பட்டி சபபொன்னுசெபொமி மகைன் 
துகரசெபொமி = சசெங்ககைப் சபபொதுவன். 
சபபொதுவன் = சபபொதுவபொனைவன், 
சபபொதுவில் நடைனைம் ஆடம் சிவன், 
மபொட யமய்க்கும் சபபொதுவனைபொகய 
(இகடையனைபொகய) மபொல், 
என்சறல்லபொம் அறிஞர்கைள இவரது சபயருக்கு 
விளக்கைம் கூறி இவகர வபொழ்த்தினைர்.

பளளியில் எட்டைபொம் வகுப்பு வகர மட்டயம 
படித்த இவர், தபொனைபொகையவ படித்து, ஆசிரியர் 
பணிச் செலுககையில் யதர்வுகைள எழுதி தமிழ்-
வித்துவபொன், B.A., M.A., Ph.D., ஆகய 
பட்டைங்கைகளயும், B.T., M.Ed. ஆகய 
பட்டைங்கைகளக் கைல்லூரியில் பயின்றும் சபற்றபொர். 

தமிழ் மன்றங்கைள பல இவரது சதபொண்டகைகளப் 
பபொரபொட்டி விருதுகைள வழங்கயுளளனை.
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பணி ஓய்வுக்குப் பின்னைர் 2005-ல் கைணினி ஒன்று 
வபொங்க அன்பர் சிலர் உதவியுடைன் தபொயனை 
பயின்று சில தமிழ் நூல்கைள உருவபொக்க 
சவளியிட்டளளபொர். 

பின்னைர் விக்கப்பீடியபொவில் நுகழந்து, தமிழ்-
இலக்கைணம், செங்கைகைபொலப் புலவர்கைள, மன்னைர்கைள, 
மலர்கைள, விகளயபொட்டக்கைள, தமிழல் யதபொன்றிப்
பதிப்பபொகய 700-க்கு யமற்பட்டை நூல்கைள 
மதலபொனைகவ பற்றி 2700-க்கு யமற்பட்டை புதிய 
தகலப்புகைளில் கைட்டகரகைள எழுதியுளளபொர். 

en.Wikisource பகுதியில் சதபொல்கைபொப்பியத்கத 
ஆங்கலத்தில் சமபொழசபயர்த்து 
சவளியிட்டளளபொர். 

இதன் பட்டைறிவபொல் இப்யபபொது 
www.vaiyan.blogspot.com என்னும் தளத்தில் 
பத்துப்பபொட்ட, எட்டத்சதபொககை, 
பதிசனைண்கீழ்க்கைணக்கு, சிலப்பதிகைபொரம், 
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மணியமகைகல, யபபொன்ற நூல்கைளுக்கு விளக்கைம் 
எழுதி மூலத்துடைன் பதியவற்றியுளளபொர். 

அகைநபொனூறு, புறநபொனூறு, நற்றிகண, 
குறுந்சதபொககை ஆகய நூல்கைளுக்கு 
ஆங்கலத்திலும் விளக்கைம் தந்துளளபொர். 

யமலும் பலவற்கற எழுதிவருகறபொர். 
இப்யபபொது அவற்கற மின்னூல் வடிவமபொக்கை 
மயன்றுவருகறபொர். 

சதபொடைர்பு
Podhuvan9@gmail.com 
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	15 குவித்த பூக்களால் தழையாடை செய்து உடுத்திக்கொண்டு அசோக மரத்தின் அடியில் இருந்தோம்.
	16 அகன்ற மார்பில் பூமாலை சூடிக்கொண்டு கையில் வில்லேந்திய ஒருவன் அங்கு வந்தான்
	17 வேட்டை-நாய்கள் அவனைச் சூழ்ந்து வந்தன
	18 நாங்கள் பயந்து வேறிடம் சென்றோம். பசுவைக் கண்ட காளை போல அவன் பின்தொடர்ந்தான்
	19 ‘ஏன் நடுங்குகிறீர்கள். ஏதாவது துன்பம் நேர்ந்ததா’ என மெல்ல வினாவினான். நாங்கள் எதுவும் பேசவில்லை
	20 ’ஏதாவது பேசக்கூடாதா’ எனக் கெஞ்சினான்
	21 பூத்த கொம்புகளை ஒடித்துத் தட்டிக் குரைக்கும் நாய்களின் வாயை அடக்கினான்
	22 அப்போது, மதம் கொண்ட ஆண்யானை ஒன்று சிங்கம் போல அங்கு வந்தது
	23 செய்வது அறியாமல் நாணத்தை விட்டுவிட்டு  என் தோழி அவனைத் தழுவிக்கொண்டு நடுங்கினாள் (முருகள்-வள்ளி கதை - முளைத்த வரலாறு)
	24 அவன் யானையின் முகத்தில் அம்பைப் பாய்ச்சினான். புண் பட்ட யானை திரும்பிப் போய்விட்டது.
	25 பெருவெள்ளம் பாயும்போது கரையிலிருக்கும் வாழைமரம் போல அவள் நடுங்கினாள்
	26 ‘அஞ்சாதே, உன் நலத்தை உண்கிறேன்’ என்று என் தோழியிடம் சொல்லிக்கொண்டு, அவன் என்னைப் பார்த்துச் சிரித்தான்
	27 நாணமும், அச்சமும் கொண்டு நான் பிரிந்துவிட்டேன். அது மயிலாடும் பாறை
	28 அவன் குன்றத்துத் தலைவன். பெருமை மிக்கவன்
	29 ‘உன் திருமணத்தில் ஊரார் விருந்து உண்ணும்போது நானும் உன்னுடன் சேர்ந்து உணவு உண்பது மேலானது’ – என்று அறநெறியும் கூறித் தேற்றினான்
	30 கடவுள் பெயரால் வஞ்சின-வாய்மை (சத்தியம்) கூறிக்கொண்டு முத்தமிட்டான்
	31 பொழுது மறைந்த மாலைநேரம்
	32 வானம் இருண்டது
	33 ‘நாடறியத் திருமணம் செய்துகொள்வேன்’ – என்று முன்னங்கைகளைப் பிடித்துக்கொண்டு சொன்னான். பசுவுடன் வரும் காளை போல அவன் வந்தான்
	34 அன்று முதல் இரவில் வருதல் அவனுக்கு வழக்கமாயிற்று
	35 ஊர்க்காவலர் உலாவல், நாய் குரைத்தல், தாயாகிய நீ விழித்துக்கொள்ளல், நிலா-வெளிச்சம் போன்ற இடையூறுகளால் இவளை அடையமுடியாமல் போனாலும், சலித்துக்கொள்ளாமல் வருகிறான்
	36 அவனுக்காக இவள் தூங்காமல் கிடக்கிறாள்
	37 புலி, உளியம், ஆளி, ஆமான், பாம்பு, முதலை முதலான இடையூறுகளுக்கு இடையே வருகிறானே என்று இவள் அழுகிறாள்
	38 இடுக்கு, வழுக்கு, மலைப்பாம்பு உள்ள பாதையில் வருகிறானே என்று இவள் அழுகிறாள்
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